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 איהו תדקור איה ,הרש איה

 .םינומזפה ירעצמ תא תערוק

 איה 17-ה תב טייר וקויק

 הלודגה פופה תבכוכ םויכ |

 רבד םושו ןאפיב רתויב = =

 אל םג ,התוא רוצעי אל | =
 תמייק אל איהש הרבועה

 12 ימעב ךשמה ת\א'צמב

 הופ ייוהה

 טוט
 '  ,"ררולפסקא'נ
 ₪, 4 יט



 םירמוא" - םויאמ התא ימ לע
 ,תוינפהה תטיש לכ ללגבש ,יל

 -יל הניא טנרטניאב הבישחה
 תילנויצר תוחפ איהו ,תיראינ

 .םירחא הידמב רשאמ הרשיו
 דאש אוה רמול לוכי ינאש המ לכ

 הז םאו ,הרשיו תילנויצר הרוצב בושחל בהוא ינ =

 לקיימ) "רטפתהל ךרטצא ,ןאכ םייק אל תמאב 2 ,

 ("טיילס" ינורטקלאה ןיזגמה ךרוע ,ילסניק | ְי

 ןיוצמ ילכ אוה טנרטניאה" = (1) לודגה ןיבמה

 (לוד בוכ) "בווב שולגל הצורש ימל

 דגה ידוסיה יונישה אוה טנרטניאה" = 1* ןומאלמ

 "רמה תרושקתה תכרעמ האצמוה זאמ ןושארה לוד

 ןופלטמ רבעמה היה םדוקה לורגה יונישה .תינרד

 דניאל תיסחי הברה אל תמאב הוו ,םישקמל הגוח 1

 ("פייקסטנ" ר"וי ,קראלק םי'ג) "טנרט ו

 -יח רוביח םישנאל ןתינ אל המל" = תלטוממה !

 + רוביחב ןויגיהה תא האור אל ינא 4

 ןוילימ 80-ל שיש טנרטניאל

 רוע םהש המ לכ םא ,םדא ינב

 תוחורל רבהל הו םש םיש

 / "טמה תחא היהת תאז .םיאפר

 * תא איצוהל :ונלש תויזכרמה תור

 דחא םג - אל המלו ,תיבהמ םישנאה 6

 הזל אורקל םיכירצ ונחנא ילוא .ינשה תועורזל

 ?ןופלטה תחיש לש ריחמב רוביח תוחפל וא ,םנ |

 , ,וקא וטרבמוא רפוסה) "קוטפ6:06% -- 'ןייזו רבח'
 וזה הנומתל שי ונרובע לבא .ישיא בשחמ שי לארשי יבשותמ 44%-לש ךכמ לעפתהו ,וזה הנומתה תא ןורחאה ונויליגב םסריפ 60

 רבכ םתאו !תדלקמ אלא ,שמוח אל ,רודוס אל - םיימש ומוש - םהידיבו לתוכה לומ הליפת תחונתב םידוהו ,תאז לכב .תצקמב הנוש תועמשמ

 ירבדו עובשה תשרפ ירתא ,(15 'מע) חישמה לש רתאה תא םג ואצמת תשרב ,ינש דצמ .טנרטניאב ,םש אוצמל רשפא תובעות הזיא םיעדוי

 לש תירוביצ היירפס תמקהל המזוי שארב דמועה

 .(הילטיאב הידמיטלומ

 ראהמ 90%-ש איה תמאה" - ופאקיפ תא שפחמ

 איה ךכל תוביסה תחא .לבז טושפ םה תשרב םירת

 תא תושעל לוכי דחא לכ ,חטב ,לק םוידמ הזש

 - בוט הז תא תושעל לוכי רחא לכ אל לבא ,הז )

 אוה דחא לכ אל לבא ,רייצל לוכי דחא לכש ומכ : ו

 לש לּוקה רתאה" להנמ ,סיוויד ןלג) "בוט רייצ

 ("םויה

 םיכפוה בשחמ יקחשמ" = םאנמויו בוט רקוב

 םע הלא תא בהוא ינא .םימכחותמ רתויו רתויל

 רתוי הברה הז .'קובאה' תמגור ,םידיקפת יקחשמ

 ךסמה לע םישנא גורהל רשאמ בוט

 םישנא ךיא ןיינעמ .ןמזה לכ

 םהשכ רחא והשמל םישפחתמ

 םיקחשמש .םישנא .םיקחשמ

 ללכ-ךרדב םה ,לשמל ,!םּוד'

 דמונמו םיטסיפיצאפ םינלאמש

 דתת םע םירש םירימשמ םה .םיס

 וקתומ" םיקעוצ םהש ןמזב ,ילמשח רוסמו עלקמ

 לש ילוא ?םייתחפשמ םיכרע הז .'דרוי ףכית ינא

 (סמאיליו ןיבור ןקחשה) "ןוסנאמ תחפשמ

 נא םירתאב תאזה היילעה" - (2) לודגה ןיבמה

 תא רתאל הסננ וגהנא .דואמ הגיארמ םיימשיט

 ידכ הזה ררשמה ףוס דע טנרטניאה לע יארחאה |

 (ל"הצ ילג ,יאקרב יזר) "ותיא רברל |

 םש ןיאש הווקמ ינא" - ?]מרפוס : יל

 ליכמש ןנוכ םע דחא רוחב

 דאה ירט) "ילש תונומת 0

 קי

 .טקשב ראשה תא בוזעיו הצור אוהש המ חקיי דחא לכש :הטושפ הדמע עיצהל רתומ הרוזנצה לע חוכיווב .םיידוהי ךסמ ירמוש וליפאו הרות

 -וק ינפל רותב תוכורא תוקד רמע אוה .ןגרנ היה הפילחב שיאה

 תחנ עבש אל ורות עיגה רשאכו ,יתנוכשה טקרמרפוסב 5 'סמ הפ

 התסינ אקוור תיאפוקה ."ריחמ רסח" היפל תיאפוקה לש התעדוהמ

 לע רוקה תיוות הרסחש תישארה הפוקה רבעל הקעצו ןמז ךוסחל

 ךירצ ינא ,המ" :ותאחמ תא לוקב עיבה הפילחב שיאה .םיטיווקסיבה

 לוכי הז ךיא" ,קעצ "?ואצמי םהש וישכע תוכחל

 "?טנרטניאה לש ןריעב ,תויהל

 םג שחרתהל םיכישממ ירמ םיבר םירבד ,ןכא

 "וס .הידמיטלומה ,לשמל .טנרטניאה לש ןריעב

 איצמהש אוה ןוסביג םאיליו ינוידבה עדמה רפ

 ןור'ז םיבשחמה ןעדמ ."סייפסרבייס" הלמה תא

 "יו תואיצמ" חנומב שמתשהש ןושארה היה הינל

 תא "ינוס"ל העיצה "ספיליפ" תרבח ."תילאוטר

 "הידמיטלומ" קר ."םור יד-יס" תוביתה ישאר

 תוירחאב אשונ אוהש הדוי ימ ,תמאבו :םותי

 םג ?רחש-רסח הכ ,לבלבמ הכ ,העטמ הכ חנומל

 וליפא ילואו ,קותשל ףידעמ היה םכלש ןטפקה

 .שיחכהל

 רמז" םע השעמל הדלונ הידמיטלומה תונמא

 שי .ןושארה רבדמה טרסה ,ןוסנו'ג לא לש "ז'גה

 טילחה י'צניו"הד וררנואל רשאכ םגש ונעטיש

 ירמ רחואמ לבא .הידמיטלומ רצי אוה ,םחפ תונורפעו שאוג בלשל

 -יהלמ ,השרח תונמאב קברש םשה הז ,ערלו בוטל :תורדגה ינוקיתל

 -שה לעב ,שדח ילוק"יתוזח םוירמב תרבעומה תונמא ,הומכ ןיאמ הב

 .דומאל ןיירע השקש תויתרכחו תויטילופ ,תוילכלכ תוכל

 ירליסה תועצמאב עצובת השדחה תונמאהש היה המרנ הליחת

 םנלע ןפפנו ]|
 רשאכ לבא .קנע תורבח תוטלוש ובש ןירדהמל ירחסמ םוידמ ,םור

 היה ,םייתנשמ תוחפ ךותב םימיהרמ םידממל חתפתה טנרטניאה

 היכרנאה .דחא ףא לש סיכב היהת אל השדחה תונמאהש רורב רבכ

 םתסו םירסוממ רסומ ירמוש ,ןוה-יליא ,תולשממ הליהבמ הרצונש

 לש ונוטלש ךשמה תא םיפידעמ יארווב ויה הלא .םייטרפ םישנא

 .ררוסמ טסילטיפק ,סטייג ליב

 "אב לבז הברה רלונ ,תופצל היה רשפאש יפכ

 "ומ אוה :ותוא תוהזל השק .תיללכה היסומלרדנ

 תוזירא ןתואב רכמנ ,םיליגר םירתאב שג

 "ישה .םילבלבמ םיחנומ םתואב שמתשמ ,תוצצונ

 "יא שיאש אוה תורחא תויונמא תמועל ריחיה יונ

 תרוקיב ןיא .דוריל יתוכיאה ןיב רירפמ וננ

 וםיחושק תונמא ירצוא ןיא ,תרדוסמו תקמונמ

 .םילבקתמ אל טושפ ויתחתמש םומינימ ףס ןיא

 לש רסחה ימי האמש המדנ םכלש ןטפקל

 םור יד-יסש הביס ןיא .ופלח רבכ הירמיטלומה

 ,הרקי היהת תילטיגיר המלצמש ,םמעשמ היהי

 "לב היהי אשינ בשחמש ,רעוכמ היהי בוו רתאש

 "ומש הביס ןיא תמאב ,הרוק הז םאו .יתורירי ית

 אימחנ ישילש םוי ירמ :ךכ לע עירתי אל הז ףס

 תונמא רוע וז התיה ומכ ,םיעורגב ףוזננו םיבוטל

 עיגה אל רועש וריגי יאדווב םיעורגה .היזיוולטל םירפסה ןיב ,ונייחב

 "גיחבמו ,תניוע תרושקת ונחנאש ,ירמ םירימחמ ונחנאש ,ךכל ןמזה

 "שמ אלש םירבד שי טנרטניאה לש ןריעב םג יכ .ררסב שממ הז ונת

 תא ולאשת םא ,םינת
 טנרטניא ןטפק

 6 6133161206[ :ינורטקלא ראוד ₪ 0375121753 :הילימיסקפ*6 03-5121755 :ןופלט 6 01 ביבא לת ,21 ןקוש ןמלז בוחר ,"ץראה" ןותיע :תכרעמה תבותכ ₪ ןופלא בד :יארחא ךרוע

 יפקה לש רתאב עובש ידמ הלוע "טנרטניא ןטפק* ףסומה לש תיגורטקלאה הרודהמה

 מזון: / שוא א .תסזוא\זש0.6סחו :דתאב םוי ירמ תנכרעתמ \\וזש1 לש תינורט

 דאלקו סיאול" תינקחש ,רשט = 5

 תודרומ תשרב היתונומתש ,"קר 4

 (םויב םעפ 06 :
 וןניק ןויצמולש ,ואדנל הנרוא ,ןרוי םעונ ,לריו יחילא ,קילג ימי ,ילילג יטומ ,ןמרליג הנר ,לווכוב ןתיא ,ןימא ודיע :תכרעמ ₪ ירמת םענ :בוציע 8 ץיברוג עטנ :ךרועדתינגס ₪ ריופ רורד :ךרוע

 ואוזט6 לש תינורטקלאה הרודהמהו תספדומה הרורהמה לש תירבעב תויוכזה לכ ₪ "ץראה" ןותיע לש םושר ןמיס םה "טנרטניא ןטפק" וגולהו םשה ₪ ברנ םענ :םירויא ₪ טנרטניא ןטפק ,יהמק הנולא " 7

 .תורומש תויוכזה לכ 8 "ץראה" ןותיעל תוכייש הז תא םיעדוי אל םה" - :ורהזיה ,ריבשמה 7

 זרה תטישפל איבהל דמוע טנרטניאה לבא ,ןיירע

 דע ברעמב קסעה יתבמ תיצחמ תוחפל לש לג 0

 (ילכלכ ץעוי ,סרלנודקמ ןוטופ) "2010 תנש 7 -

 / :"גניקטנ" לש לעה-רתאב עובש ירמ תוזכורמ תוצלמומה תוכותכה ₪ 1ווזק://\א וא וא -101.60.ו1/03ק61ה :ןט

 :קלאה הרודהמה ₪ !וזזקנ/ וארא -תסזאוח שטס תזגנמ

 י\אוש) תוריש .וקסיר :רויא ,ןמקלב ירנה :םולצת - רעשה
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 קבע 513זוסח
 קחשמה יקוח תא הנשמש 'תיבה היוולטה קחשמ
 .תונתשהל דמוע לכה דואמ בורקב
 .ןוימדה םג .םויה דע ויהש המ ויהי אל רבכ םייחה

 לארשיל עיגמ 50וא עז .\ץ5דאחסא היזיולטה קחשמ

 .םכל םירכומ ויהש קחשמה יקוח תא הנשמו
 .עבצו םילילצ לש רשוע ,תוריהמ ,המצוע לש תכרעמ

 המרב היצמינאו הקיפרג לש תידמימ תלת היווח

 תיתיבה היויוולטה עקרמ יבג לע רתויב ההובגה

 50אצ תא ורבח ,תיבב ובש .ךסמ לדוג לכב ,םכלש
 המצועהמ ונהתו היזיוולטה רישכמל 71.ג\/5דאחסא

 .סלועב רתויב רכמנה היזיוולטה קחשמ לש

- 

03 1 

 .[< חס קובשפוהווסה הז 3060865 01 60חע 00 טז = וחוה 0
 גאב תויונה תשר , 10ץ%'א'שב ,ופיד סיפואב גישהל ןתינ

 תורתבומה הידמיטלומה תויונחו ינוס תויונח ,םטסיטיטלומ 5

 ד0\ז,אפג 7

 המצועו ןווגמ - קחשמה םש

 םויה העיצמ ינוס .קחשמ קר אל רבכ אוה קחשמ

 המצועה אולמ תא םיקינעמש םיקחשמ 150-מ רתוי

 69-ה תטיש .ת/צ5ד4זוסא לש הרידאה

 לילצ ,עבצ לש םלועל קחשמ לכ תכפוה תמדקתמה

 תיתיבה תכרעמה לא קסידה תא קילחהל קר .ןינעו

 אלש תוווחו תונומת ,תויומד תוצרופ ךסמה לאו

 ךכ לכ סיבזוע אלש ,םיקחשמ .הזה םלועה ןמ

 קחשל רשפא .שדחמ םעפ לכ םישדחתמ סה .רהמ

 .תינמז וב םינקחש 8 וליפאו 4 ,2-ב וא דבל
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7 
 03-5142166-7 'לט ,א"ת םולש לדגמ ,ם"עב רחסמל תינווטקלא הובח ואפטשי
 09-7711386 'לט ,םילטורי תניפ הזותא 'חר ,לומ קראפ ,הננער ינוס תיב
 04-8216667 /8 ילט ,טסופ קיצ תמוצ ,תורדתסהה תורדש תני ,3 הדוהי רב לארטי ךרד ,הפיח ינוס תיב

 .תוירחאה .תוכיאה .םשה .פ0אץ
 תורשה תא ךל תנתונ 50אצ ?1.גץדגוסא קר
 םלועב הליבומה הרבחה קר .ינוס לש תונימאהו
 הלוכי ,רתויב תושדחה תויגולונכטה רוצילו חותיפב
 רתויב רכמנה היזיוולטה קחשמ תא חתפל התיה

 ,ראפשי לש תוירחא תדועת ךתושרבש אדו .סלועב
 תורש ,תוירחא ךל החיטבמה ,לארשיב ינוס תגיצנ
 .קינעהל םילוכי ינוס קרש ומכ תונימאו
 ,תשכרש םיקחשמהו קו 19דאתסא-ה רישכמש קודב
 .לארשיב הגוהנה 71 היזיוולטה תטישב םה

 טפסס/םתיה
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 ילנה

 ההר אהלי להודו יהווה

 הלילה שיירה הלוקה

 יהוה יריה רהרואהערוהרלקלה- תש יהיה ו נו ורנר לואר ירוקה

 יח"ל ירוקה לילה 7 יורקר ידי למהר טחוחרש וילו

 וה ההרה הדואר דלה ארדה דודי קוזה הלאה ה דדיה קקול

 יי -

+ 
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 = ןימא וריע
 ךלש טנרטניאה ןפדפד :ער םולח ומכ עמשנ הז

 -ילג ילכ םג הווהמה ןכוסמ ינאיורט סוס םצעב אוה

 -ימ לשו ךלש בשחמה ךות לא -- ינשה ןוויכב הש

 טירסתב רבודמ אל .םלועב םישמתשמ  ינויל

 םייוקיל תרשרשב הנורחאה הפישחב רבודמ .ינוימיד

 שומישב אצמנש ,טפוסורקימ לש ןפדפדב ולגתנש

 .םלועב םיבשחמ ינוילימב ימוימוי

 ,פייקסטנ םע םיקנעה ברקב הקוסע הרבחה דועב

 םיטנדוטסמ אקווד תפטוח איה תויתימאה תוכמה תא

 ומכ .םיגאב םיפשוחו םיילגרה ןיב הל םיבבותסמש

 זעל ביבסמ ךרכנ טוח ירחא טוח ,רבילוג לע הופיסב

 -קימ לש תורצה יפשוח ןיב :םידמג ידיב הנכותה קנ

 ,םינמרג םירקאה ,דנומררמ ןכש תונמל ןתינ טפוסור

 ןובשח לע הליהת לש הלק העשל וכזש םיטנדוטסו

 .סטייג ליב
 ירזכא תעכ טפוסורקימ הנותנ ובש דוכלימה

 החלצה הלחנש םושמ אקוור ,דחוימב

 -ולפסקא טנרטניא" תצפהב תיסחי

 ץוענל היצמאמב .הלש ןפרפדה ,"רר

 הטילשב היהש קושה חתנב םייניש

 ,"רוטייגיוואנ פייקסטנ" לש תטלחומ

 "ררולפסקא"ה תא טפוסורקימ העיצה

 ,"95  תונולח"ל דומצב םולשת אלל

 "ירי לש םתמח תא הילע ררועש רבד

 רירוהל לדוש ,ןיקתה אלש ימ .היב

 ;טנרטניאהמ םניח "ררולפסקא"ה תא

 11 - הכוראה הדרוהה חכונ ןטרש ימו

 -ורקיממ לביק - האלמ הסרגב ב"מ

 יבג לע התיבה םניח חולשמ טפוס

 ןפרפדמ :האצותה .ילמס ריחמב 0

 (קושהמ 10%-15%) ירלופופ יתלב

 תתנל הנש ךות "ררולפסקא"ה הלע

 -ימ תכרעה יפ לע ,25-30% לש קוש

 .גאבה הלגתנ זאו .טפוסורק

 שי) בלשל טפוסורקימ לש התייטנ

 -רעמל הירצומ תא (רושקל םירמואה

 םדקל ידכ ראשה ןיב ,הלעפהה תכ

 ה 5 08 0 | הל התיהש איה ,הלש ןפרפרה תא

 דבוע בולישהש ררבתהשכ ץעורל

 רשפא טנרטניאהמ םגו ,םינוויכ ינשב

 תכרעמ לש םיבצעה יזכרמב תעגל

 -ולפסקא" ישלוג .תימוקמה הלעפהה
 .לק ףרט תויהל וכפה "רר

 לוני דחא רג
 דאב הליג רתויב רומחה גאבה תא

 ,סטסו'צסממ טנדוטס ,ןירג לופ יארק

 -ניא רתאל םיצבק הלעהשכ ,ב"הרא

 םרג אוהש ותמהדתל הליגו ,טנרט

 דחמב תוינכות ץירהל "ררולפסקא"ל

 -ועל הלקתה תא קרבשכ .קחורמ בש

 תרשפאמ איה יכ ותמהדתל הליג ,קמ

 -יל ,תוינכות ליעפהל רתא לעב לכל

 וב בשחמ לכב ,םיצבק קוחמלו רוצ

 -ולפסקא" .קרו) "ררולפסקא" ץרומ

 וחילצהש םיסוריווה םיטעמ  .("רר

 .הזכ בצמל עיגהל
 דסוב"ו "דרייוודטוה" יאנותיע ,לקניפראג ןוסמיס

 דנו םיירהצ תקספהל תאציש וליאכ הז" :"בלוג ןוט

 ומצע ןירג ."ךלש בשחמה לע דילקהל והשימל תת

 "יא לכ" :ריבסמו ,טושפ הז המכ ולש רתאב םיגדמ

 . "וגל קיזיש רתא םיקהל לוכי טפוסורקימ"אנוש טויד

 ."רתיה לכל חוטב היהיו "ררולפסקא" ישל

 תא ?הרקי הזש ידרכ ךירצ טפוסורקימ יאנוש המכו

 -יהנמ .אונשל תבהוא טנרטניאה תליהק טפוסורקימ

 קאינ'זוו ביטס ,סבו'ג ביטס - הישעתב םירחא םיג

 ,םייחב םדועב יצּולח סותימל ופפה ,קראלק םי'ג וא

 "הש שיאה ,םלועב רישעה שיאה ,סטייג ליב תא לבא

 .םיבהוא אל םישנא ,תיב לכל הירמיטלומה תא סינכ

 .םיבהוא אל דואמ

 "ררולפסקא טנרטניא" קר םינפדפדה ןיבש ןוויכמ

 עירוהל ורהימ "טפוסורקימ"ב ,תויוללעתהל ףושח

 "ררולפסקא" תואסרג תא ןקתיש ,"יאלט" תריצי לע

 ,טפוסורקימב רצומ להנמ ,לאב לופ .וצפוה רבכש

 אל םלועמ" ,הנש רבכ םייק רצומהש תודמל יב ןייצ

 ."הזכ רבד לע חווד
 -ט" תא םלועל העיצה טפוסורקימש רחאל םיימוי

 םיטנדוטס ועידוה ,ףשח ןירגש גאבל ןוקיתה "יאל

 אל טפוסורקימ לש יאלטה יכ ,ב"הרא ,סטסו'צסממ

 םיבשחמהמ זוחא הרשעכב תמייקש היצאיראו םסח

 "כטה תועמשמל רבעמ ."ררולפסקא"ה תא םיצירמה

 "נידב תאצמנ טפוסורקימ ,גאבה לש תיתדוקנ"תינ

 השחכה"גאב-יאלטדגאב לש החונ אל דואמ הקימ

 .הלילח רזוחו
 דורקימ" לש תיעיברה היעבה אוח יחכונה גאבה

 תרבוג הרקמל הרקממ .םינורחאה תועובשב "טפוס

 רבכ ועיגה םיחווידהו ,תרושקתה לש תוניינעתהה

 הלעננ םירקמה לכב .טירטסדלוו ינשרפלו (יאוא-ב

 לע םהמ םיינשבו "ררולפסקא טנרטניא" לע תנווכה

 לש הבושתה) וב תבלושמה "א-ביטקא" תיגולונכט

 .(פייקסטנב תבלושמה ןאס לש הווא'גל טפוסורקימ

 הלועפב אל ."תילכת תגצה"ב רבודמ םירקמה לכב

 :חוור תורטמל
 דקנו ראוני תישארב םסרפתה ןושארה דצה ןעטמ

 תמרוגה תינכות - "רדולפסקא" יטסקרסה םשב אר

 ירי לע רצונ אוה .בשחמה םע סורקל "ררולפסקא"ל

 יררשממ תוקד 20 ,רנומדרמ תנכתמ ,ןיילקמ ררפ

 לש תוירוחיי תונוכתב שמתשה ןיילקמ .טפוסורקימ

 רוגסל ורתאב רקבמ לכל םורגל ידכ "ררולפסקא"

 .םירומש אל םיצבקב ערימ דבאלו בשחמה תא דימ

 "יא לש תכרעמ .ירשפא תויהל רומא אל הזכ רבד

 "וו" םע ףותישב טפוסורקימ ידי לע המקוהש םירוש

 ,החטבאהו תואקנבה חטשב יתרקוי םרוג ,"ןייסיר

 "פש אלא .םישלוגה םולש תא חיטבהל הרומא התיה

 עצבל קיפסהו ,שרדנה רושיאה תא גישה ןיילקמ רר

 לש רמעמ שי ןודעומל .(םייתימא) םילוענמ תצירפ

 תא .תישרוח וידר תינכותו תרכומ היציזופוא תצובק

 אישנ ,דנלוה ואוו עובשה יל חסינ הלש היגולואריאה

 איה ונתמסיס" :1981-ב ןודעומה תא םיקהש ,דובכה

 -ימל טלחומ ןוחטיב ,ירוביצ ערימל תישפוח השיג -

 ."יטרפ ער
 לשבתהל לחה םהלש יתנשה "תרושקת סרגנוק"ב

 רחאל .טפוסורקימ דגנ המולהמב םייתסהש ןויערה

 והשימ הלעה ,תוליגרה הפקתהה תויורשפא ונודינש"

 "רמ ,סטאדי לש הירט הארתה תארשהב ירוקמ ןויער

 "פמ הריהזה הארתהה .החטבא יניינעל ימואלניב זכ

 לכב בלושמה ,טפוסורקימ לש א-ביטקאב תוצרפ ינ

 .תארוק הצריפה תא ועמש םירקאהה ."ררולפסקא"

 -ביטקאל הדובעה לכ תא ריאשהל עיצה והשימ"

 ,הקאהרנוד ץול רפסמ ,"ונמצעב רבד חתפל אלו א

 טקיורפ תא להינש ,הנכות תחטבאל החמומ ,27 ןב

 -של זאו א-ביטקא לש ןומושי בותכל קד" .הצירפה

 ..."ישפוחל ותוא חול

 טקייורפה ,תלבסנ יתלבה ותולק םושמ אקווד

 'זמ סייג לינשכ

 ול ויה ול .רושיאה ונממ ללשנש ינפל תובר תומגרה

 "בב תעכ תויהל לוכי ןיילקמ דרפ היה ,ןודז תונווכ

 היה לוכי ןיילקמ דרפ ,ןודז תונווכ ול ויה םא .ליזאר

 .ליזארב תא תונקל
 :"ררייוויטוה"ב בתכ | ,לקניפראג | ןוסמיס

 ןכתיי ,טנרטניאב ןוחטיבה תא תנכסמ "א--ביטקא"

 דגה הנכסה יהוז .ימואלה ןוחטיבה תא תנכסמ איהש

 "א-ביטקא" יכמות .בווה לש הריתעל רתויב הלוד

 םייניצ הכ םהש וא ,םמצע לש הקירוטרהמ ורוונתסה

 ,תשרה לש הפא-תמשנ תא סורהל םינכומ םהש רע

 -ימל תוניועה ."קושב םתטילש לע רתוול אל ידכ קר

 תניחבב התיה ,תורושה ןיב ןאכ תרכינש ,טפוסורק

 .םעז תאובנ

 'רגה לונה
 -מרגב ראוני ףוסב שחרתה הררסב ינשה עוגיפה

 ירבח םירקאה ומיגדה היזיוולטה תומלצמ לומ .הינ

 זחל םיצרופ ךיא גרובמהמ "סואכ" םיבשחמה ןודעומ

 "פסקא"ב שמתשמש ינאיורט סוס תרזעב קנב ןובש

 ילככ טפוסורקימ לש "א--ביטקא"בו הוורואכ "ררול

 .הצירפה
 זחשמ םיפילחמה םָיפקשוממ םידליב רבודמ אל

 -יק רצל ,שי "סואכ" ןודעומ לש ישארה רתאב .םיק

 היפוסוליפהו "םיבכוכ ןיב עסמ" לש םירתאל םירוש

 "אמ הליכמה הרישע תינכט היירפס םג ,ןוטלפא לש

 -ולעתל תושמשמה "תואספוק" לש היינב לע םירמ

 לעו "םימכח םיסיטרכ" לע םירמאמ ,ןופלט יל

 / םהל ואצמ םֶלועה לבמ םירקאה
 רש .םנרטניאה ןבדבד ,"ררולבטקא'ב

 .הבשחנ ,חחא :הצרב 1
 .לכ העורג ררולבסקא םאה המ

 , ובועה

 ."סואבי לש דובכה אישנ ,דנלוה ואוו

 -שמנ אל םייתימא םירקאה .לעופל אצי אל טעמב

 לק הז .רבכע תרזעב בותכל רשפאש םינומושיל םיכ

 -לושל ביבסמ .יעוצקמה רובכה םע רדתסמ אל ,ירמ

 "הש רחא "תונולח" תנכתמ קר ברע ותואב אצמנ ןח

 .20 ןב הימיכל טנדוטס ,רטפ ןפטס - הנממ בהלת

 .רבלב תועש 4 ךרא תונכתה
 "הו רתאל הלעוהש "א -ביטקא" ןומושי בתכ רטפ

 -יוולטה תומלצמ לומ .ןמדזמ שלוגל הוולשב ןיתמ

 עיגמש "ררולפסקא" שלוג רדציכ ומיגרה םה היז

 ."א-ביטקא" ןומושיב ותעידי אלל "קברנ" רתאל

 שפחמו ,שלוגה לש ותיבל יאשחב קילחמ ןומושיה

 דק" תיתיבה תואקנבה תנכות תא חישקה קסידה לע

 "נבל הינמרגב רתויב תירלופופה הנכותה ,"ןקיוו

 "יראה 11.3.97 טנרטניא ןטפק

 .םהיתוחוקלל םיקנבה ןיב תרושקתלו תיתיב תואק

 "בו ,היודב םולשת תארוה "ןקיווק"ב בלשמ ןומושיה

 אוה ,ולש קנבל תוארוה ריבעמ חוקלהש האבה םעפ

 ,"סואכ" ןובשחל םיפסכ תרבעה תוארוה םג רגשמ

 ירבח ירבדכ ,ךכ .גירח והשמ הרקש שיגרהל ילב

 ."ךלש קנראה לא םייטפוא םיביס" וחלשנ ,ןורעומה

 ןפדפד" :תיעמשמזרח התיה "סואכ" לש הרהזאה

 -ילש רשפאמ א-ביטקא תייגולונכט םע ררולפסקא

 "הש ושוריפ %-ביטקא ,ךלש בשחמה לע קוחרמ הט

 אללו העידי אלל םינומושי ץירמו דירומ שמתשמ

 דמעה ?הלאכ םינכוסמ םיבצממ םירהזנ ךיא ."רושיא

 רתונ אל ,יחכונה בצמב" :"סואכ" לש תימשרה הר

 "קא טפוסורקימב שמתשהלמ ענמיהל ץילמהל אלא

 ."א-ביטקא ליכמה ררולפס
 ,"ןקיווק" תינרצי ,"טיאוטניא" תרבח םגש עיתפמ

 םירקאהל תפרטצמ ,הצרפנש תיאקנכה הנכותה

 "אדומה םינכרצ" :היעבה תא "טפוסורקימ"ב האורו

 תא לטבל לוקשל םיכירצ ןוחטיבה ירודיסמ םיג

 "ות וניאש ,פייקסטנל רובעל וא א -ביטקאב שומישה

 "בחה רבוד רמא ,"א-ביטקאב ךמ

 .הר

 תנדב קנוד רז
 -לל ןתינ הכובמה הבר המכ רע

 תלשש ינורטקלאה ראורהמ דומ
 תומישרל טפוסורקימ אישנ ןגס
 "מו םיחתפמ לש תוימלוע הצופת

 "מ"ל הנפומה ,בתכמב .םישמתש
 עיגרמ ,"םירקי טנרטניא ישמתש
 "הש גרברבליס דארב אישנה ןגס

 ןמיס ליטמו ,עורג הכ וניא בצמ

 "עומה" :"סואכ" יעינמ לע הלאש %%

 תינודזה ותינכות תא םיגרה ןוד
 תורמל ,3 ררולפסקא טנרטניאב
 דהל תולק התואב לוכי היה אוהש
 .רחא ןפדפד לכ לע הפקתה םיגד

 לע עיבצמ רבדה ךא ,רעצמ הז

 "יהזב וגהנתי םישמתשמש ךרוצה

 יפכ ,טנרטניאב תוירחאבו תור

 ."יסיפה םלועב םישוע םהש

 "פמ ירשק ל"כנמ ,ןוסלינ רוט "

 דעד תא חסינ ,טפוסורקימב םיחת

 םיברל םרגש סנס-ןומוקב ות

 םא" :טפוסורקימל םינייוע תויהל שא

 התיבה רז שיא םיסינכמ םישנא |

 "יוה תא דדושו םתוא רשוק רזהו |

 "מל םיכלוה םה םאה ,םהלש ואד

 ."?רחא תיבל םירבוע וא ,הרטש

 -יבה שיא סינכת לא :רורב רסמה

 לאו ,ונתוא עובתל המ ךל ןיא ,הת

 אל חטב - רחא תיבל רובעת

 .הווא'גל
 הקאהרנוד ץול תא יתלאש

 הפושח הווא'ג םנמאה :"סואכ"מ

 "אהרנוד ?הדימ התואב םיעוגיפל

 -ומושי .ירשפא יתלב הז ,אל" :הק

 "לוח זגרא" ךותב םיצר הווא'ג ינ

 תושרהל לוכי שמתשמהו לבגומ

 ,תאז תמועל .ונממ גורחל םהל

 "תשמל ןיא א-ביטקא ינומושיב

 הרחב טפוסורקימ .םתלועפ תא ליבגהל יוכיס שמ

 שמתשמה לש תכרעמה תא וחתפ םה :הלקה ךרדב

 "תשהל אל שמתשמל םירמוא זאו ,םלועה לכ ינפב

 ול העיצמ טפוסורקימ ,הזב שמתשי אוה םא .הזב שמ

 ."ןומושיה ןרצימ םיוציפ עובתל

 לש םדצמ םירידנ יד םייוציפ לע הלאכ םירוביד

 ידכ ליגרתה תא רנלוה ואוו ןנכית ןכא םא .םירקאה

 לש ןידה יכרועל בטומ ,ישילש רצ תועיבת םורגל

 :דנלוה .תיגוציי העיבתל וננוכתיש טפוסורקימ

 -המ וב הלק היעב לכו ,ירט שודיח אוה א-ביטקא"

 "קימ .בשחמה לש םישרוקה שדוקל השיג רוניצ הוו

 םיחטבואמ יתלב" םיבשחמ האיצמה טפוסור

 תכמותש הנכות קושל איצומה לכ  ."רחוימב

 סטייג ליבל .יארחא יתלב השעמ השוע ,א-ביטקאב

 "הל וליחתישכ לבא ,עגרכ הז תא ןיבהל השק תצק

 ,תעשופ תונלשר ןיגב טפוסורקימ דגנ תועיבת עיג

 ."ליבל רקי רועש הז היהי

 סואכ םיבשחמה ןודעומ

 וקטן /

 החטבאל טפוסורקיימ תא
 11זק:// שווא חרס .סס ה /1ח 0/5
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 50800758 םע דנואס שש - ראב דיחיה גצה

 .תילמיסקמ הנומת תוכיאל ןורטינרט תרפופשו תילמיטפוא לילצ תוכיאל

 בלשמה ראב דיחיה גצה 447 אה

 דחוימב וחתופ היקונ לש אוטטו6חגפמ-ה יכסמ תרדס

 תוריהבו תוכיא םע .ינרדומה דרשמה ימושיי רובע

 םוחתב רגתא לכל םינכומ םירוטינומה ,םילועמ הנומת

 דנואסה תכרעמ .דועו סאפ ,רואל האצוהה ,הקיפרגה

 שדח דמימ תחתופ ימינפה 508ו)00958:ה םע

 .הידמיטלומה תביבסב ועמשנ םרטש לילצ תויוכיאב

 .(םילוקמר אלל סג 21" ,17" ,15" םילדגב גישהל)

 !תוירחא תונש 3

 177-022-1270 :לט םישרומ םיקוושמ תמישר תלבקל |
 א סא 1-4- .יתוירייב הו ילו סוס מו לוב ד פניה  תופמ שה ₪

 .ימינפ פט 8וא005ה םע דנואס תכרעמ

 ₪ לארי לבולג
 (יסאאמ6דזא6 סן ₪ 61088115 8"

 447 אבצס וש! הד \דוסא

 תמלצמ בלשמה י (ראנ יחיה גצה
 תילרגטנא ואדיו

 ןורתפה תא גיצמ היקונ לש אופסוא5דגזוסא-ה ךסמ
 דנואס תכרעמ :2000-ה תונש לש דרשמל ילאידיאה

 תרשפאמה פטוט-וא ואדיו תמלצמ בולישב תימינפ

 ,הדובעה ןחלושמ רשיה ואדיו תדיעו םושיי
 .םידרפנ הרמוח יביכר שוכרל ךרוצ לכ אלל

 .17" ,21' םילדגב גישהל ןתינ

 !תוירחא תונש 3



 םדאל טק דעצ
 רתאל הצרפ םירקאה תרובח

 תא הצליאו א"סאנ לש

 ךשמל ותוא רוגסל ויליעפמ

 הממי

 ררבתמו) א"סאנ לש רתאה ינבוח
 -אל סנכיהל וסיגש ,(הלאכ הברה שיש
 1ת6 :העדוהה תא ולביק ,יעיבר םויב רת
 ."6סחת6סונסח /85 1680566 סע 5067"

 םוי ותואב הצרפ םירקאה לש הצוכק
 -וא רוגסל ויליעפמ תא הצליאו ,רתאל
 .הממי ךשמל ות

 114015 הנכתמה ,םיצרופה תרובח

 -אה לש החטבאה ןונגנמב הצרפ הלצינ
 דחא ךותב לותשל החילצהו ,תשרב רת
 ,הלש יטילופה טספינאמהמ קלח ויפרמ
 ירחסמה שומישה לע תרוקיב ורקיעש

 הנומתה
 םיצרופה ולתשש

 אסאנ רתאב

 אבה שדוחה ךלהמב" .תשרב השענש
 רזגמה לע הפקתמ 114615 ירבח ולהני
 שומישמ םיחווה השועש ףוג לכ ,יקסעה
 -חה ןריעל ןברוק לופי טנרטניאב הערל
 -דוהב רמאנ ,"ילטיגידה רורטה לש שד
 הראשנ םיצרופה לש הרהצהה .הע
 התלגתהש ינפל העש יצחמ רתוי רתאב
 תא ורגס םיליעפמה .ויליעפמ ירי לע
 תרשל ותוא וריבעיש ועידוהו ,רתאה
 ןאירב ,א"סאנב רתאה לע יארחאה .רחא
 לש החטבאה תקלחמש רמא ,ראבנאד
 -טבאב םגפה תא תולגל תלעופ רתאה
 .רתאל הצירפה תא רשפיאש הח

 תווקי//שאטא. ותבותכש | ,רתאה
 -יצה שומישל רקיעב דעוימ חבה.פס
 םישוע םינעדמו םירקוח םג םלוא ,רוב
 -ימ תפלחהל רתאה לש תרשב שומיש
 זכרמ םויכ .ללחה רקח אשונב יטרפ עד
 א"סאנב רגאנש ערימה תא הז ץורע
 םלג רמוח ללוכו ,שמשה רקח םוחתב
 ירקוח לש תורעהו ,םינייוולמ חלשנש
 וניא הז ערימש תורמל .ויבגל תונכוסה
 ףושח וניאש שיגר עדימ והז ,גווסמ
 יכ רמא ראבנאד .תשרב םישלוגה יניעל
 עיגהל וחילצה םיצרופה םא רורב אל
 רתאה תרבעה יכ ןייצ אוה .הז עדימל
 לש רתוי בוט רודיב רשפאת רחא תרשל
 אוה הז ץורע" .ערימה לש רוגסה ץורעה
 -כוס לש םילודגה ערימה ירגאממ דחא
 .ףיסוה ,"ללחה תונ

 ללחה תונכוס לש רתאה לש תרשה
 .דנלירמב דרארוג ללחה זכרמב אצמנ
 -יצ ןויעל רקיעב דעוימ רתאהש ןוויכמ
 רחא גוס וא לוורייפ וב לעפומ אל ,ירוב
 "רבכ רבעב .יזכרמ החטבא ןונגנמ לש

 םה ךא ,רתאל רודחל תונויסינ ושענ
 .החלצה אלל ומייתסה

 -כוסל שודיח הווהמ הניא וז הצירפ
 "פנ םינורחאה םישדוחב .לשממה תויונ
 ריואה ליח לש םיבשחמה וצר
 -ירמאה םיטפשמה דרשמ ,יאקירמאה
 וליפאו תיטירבה רוביילה תגלפמ ,יאק
 - ב"הרא לש תיזכרמה ןויבה תונוכסל .

 "ופה וחילצה אל םירקמה לכב .01-ה
 "כוסה לש גווסמה רמוחל רודחל םיצר
 םיבשחמב ללכ ךררב אצמנש ,תויונ
 ידי לע תשרהמ םידרפומה ,םיחטבואמ
 תוחיטב יעצמאבו לוורייפב שומיש
 .םיפיקמ

 לע עידוהל ,תאז תמועל ,וחילצה םה
 תויונכוס לש םירתאב םהיתוחלצה
 -וס לש בשחמל ורדחש םירקאהה .הלא
 רתאה תא ואלימ תיזכרמה ןויבה תונכ
 = 614-מ ומש תא ונישו תוללקב
 -ל - 00תוז4 [תוס]!:קסתסט טס
 דאב .(כ6חוז] 9וקו0ו(ץ /426תסצ - (55/\

 דה" וגולה הנוש רוביילה תגלפמ לש רת
 םושל ךררה"-ל "טספינאמה לא ךרר
 לש םירחא םירתא לא םיקניל ."םוקמ

 דחוס 1 .הטסטז גש = -ל ונוש הגלפמה ;
 -תאל םישלוגה תא וליבוהו 56 51וסק :
 .םייפרגונרופ םיר ;

 :הטושפ םירטסאמבווה לש המלידה
 לש תוחיטבה יעצמא תא םיריבגמ םא :
 ,לוורייפ תפסוה ידי לע לשמל ,רתאה ;
 .וילא רוביצה לש תושיגנה תעגפנ :

 טנרטניאב 'חינק
 תא ריסהל םילעופ םירומאנס :
 תויגולונכט לע תולבגהה ;
 -  הנפצהה

 -לש הזיווה רפסמ תא תתל םידחפמ
 .הרהנמה הצקב רוא שי ?טנרטניאב םכ :
 אה טאנסב שדוחה השגוהש קוח תעצה :
 דאלה דיתעב רשפאל היושע יאקירמ :
 טנרטניאב חוטבו בחרנ שומיש קוחר ;
 -וטאנס 17 לש הצובק .רחסמ תורטמל :
 -רתוכש קוח תעצה שרוחה הגיצה םיר :
 ןריעב ןיילךוא רחסמה םוהיק" הת :
 איה העצהה לש התרטמ ."ילטיגירה :
 -רטניאב תויטרפהו ןוחטיבה תא םדקל :
 תויאקירמאה תונקתב הלקה ידי לע ,טנ :
 לש רוצייו אוציי לע תולבגה תורצויה :
 .הנפצהה תייגולונכט :

 הו חתפמה" ןה הנפצהה תויגולונכט

 תורשפאמ ןה :עדימה ןדיע לש "לוענמ :

 העשב השיגר היצמרופניא לע ןגהל :
 קוחה תעצה .טנה ךרד תרבעומ איהש :
 ערימ לש הרבעה לע לקהל תדעוימ ;
 ,ישיא עדימ ,ירחסמ עדימ ומכ - שיגר :
 ירי לע - 'וכו יארשא יסיטרכ לע ערימ :
 םויכ תוענומש תונקתהמ קלח לוטיב ;
 םלועה יבחהב טנרטניאה ישמתשממ ;
 -ועמ ,ףסונב .תאזה היגולונכטב שומיש :
 -ונכטב בחהנ שומיש קוחה תעצה תרד :
 תולק ךא תודבכ הנפצה תויגול ;
 .שומישל :

 "דו םיאקילבופר םה העצהה ישיגמ
 -יש השולשב רבכ הנודנ איה .םיטרקומ :
 ורדוש םהמ םיינשש ,טאנסב םיעומ :
 .טנרטניאב יח רודישב :

 תוילארדפה תונקתה תוענומ םויכ

 ,תומייק הנפצה תויגולונכט לש אוציי :
 שומיש םג ענמנ ,תישעמ הניחבמ ,ןכלו :
 ,ךכ .תירבה תוצרא ימוחתב ןהב בחרנ :
 תנכות לש התצפה הענמנ ,לשמל ;
 .ק0ק - קוסווע 0006 תצהסע ;

 תוססובמ תורימחמה אוצייה תונקת

 -ולונכט לש הצפה רוסיאש ,החנהה לע :
 הלאכ תויגולונכטמ ענמת הנפצה תייג :

 רקיעבו ,ב"הרא לש היביוא ידיל לופיל :
 ,םלוא .םימס ירחוסו םיטסירורט ידיל :
 תונקתה יכ ,₪81-ה םג הדומ רבכ םויכ :
 .הכופהה הרטמה תא השעמל וגישה ;
 -שב תומייק תוקזח הנפצה תויגולונכט ;
 -בגהה ללגב םלוא ,ב"הראל ץוחמ עפ :
 רצונש לובליבהו .אוצייה לע תול !
 לע םינויד לש םינש עברא תובקעב :
 -ולונכט ,ב"הרא לש הנפצהה תוינידמ :
 "פו ןוחטיב לש תויתודידיג תוקזח תויג :
 ךותב שומישב ןניא טנרטניאב תויטר :
 "ידמה םוחתב הז לשכ ללגב .ב"הרא :
 םויכ תואצמנ תויאקירמא תורבח ,תוינ ;
 .םלועב ןהיתורחתמל סחיב רוגיפב ;

 -אמ תוחפ אל דמוע םיינזאמה ףכ לע
 לש ולרוגו תויטרפה לש ּהריתע רש ;
 לש תוליעפל חוטב םוידמכ טנרטניאה ;
 היצקארטניאו הקיטילופ ,ךוניח ,רחסמ :
 -ישנ תא םירצוע םישלוגה .תישיא-ןיב :
 .םתמ :

 אל - ₪ דו
 םיינש יב דהמ

 םיינש יפ רקי אל םג לבא

 ,סקיטובור סאזוי לש ב"ק 56 םימדומ
 וקרבנש ,"א2" תייגולונכט םיללוכה :

 ,תא ללוכ ,תשרב םלש ףד רומשל ןתונ ךיא !רקו ןטפק
 \ ?וב תונומתה לב

 ןמדלוג ןולא
 םלש ףד רירוהל תורשפאמה תונכות המכ תומייק

 תקפסמ \/6סו/גגסאסז .ויתונומת לע (םלש רתא וליפאו)
 קתוע .ל"נה תורישה ללוכ,טנרטניאל םיתוריש לש ףסוא
 תבותכב דירוהל ןתינ הנכותה לש הכרעהל
 תוריש תנכות .תוכי/ /רעורש .1/ש.6סהה / אתס<טז/ עא 2.0זהר]

 תבותכב דירוהל ןתינ ואטסתווחסז תארקנה רתוי תמצמוצמ
 .ק:// כ .51תר161.תסש/ כט /51ח1101ח0/ 95/1
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 "ב א[8 1ח(6זת6 ₪צק[0ז68 3.01"ב שמתשמ ינא -

 אצוו לכה ןטפקה לש רתאה תא םיפדמ ינאשבו ,5
 !ךופה

 ןשוג ןנוג
 לש תירבעה הסרגל םירבועשכ תרתפנ היעבה

 טפוסורקימ רתאב הסרגה תא לבקל ןתינ .ררולפסקאה
 תבותכב
 13 1ק://רש אר חרג 0050 11.0 סר / 1361/1016 ט1/601020 מד

 :ובב
 ?םיסוריו ליכמ וניא םיוסמ רתאש תעדל רשפא ךיא

 ,תודבוכמ תורבח לש םירתאש הז לע ךומסל רשפא םאה
 םאה ?םיחוטב םה ,לשמל פייקסטנו טפוסורקיימ ומב
 הזיא ?רודמב םסריפ ןטפקהש םירתא לע ךוושסל רשפא
 ןוטרונה ?תמאב תויוויטקפא ןה סוריו יטנא תונכות
 .הנש ןב רבכ ילש סוריו"יטנא

 רטסרב ימוי
 גוסה .םיגוס ינשמ הנכס היופצ טנרטניאב םיטטושמל

 ןתינ אל םהמ ,םירכומה םיסוריווה תא ףיקמ ןושארה
 קר תעצבתמ הקברהו רחאמ ,רתאב ימתס רוקיבמ קבריהל
 וררוהש \/סז6 ךמסמב םיפוצ וא הנכות םיצירמ רשאכ
 םדיקפת רקיעש הנכות ירתא ,ןורקיעכ .םוזי ןפואב רתאהמ
 תא תוינדפק תוקידב םיריבעמ הררוהל תונכות עיצהל אוה
 תא ךירעהל שממ רשפא יא ,תאז םע .תועצומה תונכותה

 ץלמומ ןכלו ,וללה תוקידבה תועצובמ הבש הרפקהה תרימ
 םיצבקה תא קדובה תשרל סוריו יטנאב שמחתהל טלחהב
 םישילא לש הז ומכ ,םתדרוה ןמזב
 ליגר סוריו יטנאבו ,(זוזזקל//עאוצ .ס11851םזמו.ס0.11/81032.000ם)
 הסרגהש יוצר ,סוריוייטנא תונכותב רבודמש לככ .ןכדועמ
 הנש תב הסרג .השולש"םיישרוח לכ ןכדעתת ךתושרבש

 .תמלשומ הנגה תקפסמ אל רבכ
 םיסוס" לש תונוש תורוצ הפיקמ ינשה גוסה ןמ הנכסה

 ןפרפרה .קוטפ-ותצר ,18/ ,ג6ו0גו6-א ומכ "םיינאיורט
 תינכות לכ ןיקתהל וא ץירהל ךנוצרב םאה ארווי ךתושרבש

 /ובשה לש פיטה

 השילגה תנכותב תבותכ םידרילקמ םתא רשאכ
 המדקהה תא םג דילקהל ךרוצ םוש ןיא ,םכלש
 ןהו פייקסטנב ןה טרדנטסה תמדקה יהוז .וזי//
 .וששש"ב ליחתהל ידו ,ררולפסקאב

 ןימא וניא רתאהו הרימב .דירוהל רתאה שקבמ התוא
 םש תלעב הרכח וא יטרפ םרא לש רתא ומכ) ךיניעב
 תוינכות תצרהו תנקתהמ ןיטולחל ענמיהל שי ,(קפקופמ

 .וב תורושקה
 ענב

 ךיא :איה יתלאשו ,רתא םיקמ ינא .םולש ןטפקל
 ?וב ורקביש םישנאה רטפסמ תא רופסל רשפא

 ףונרימס ינד
 תרש לע יוצמה םירוקיב הנומב שומיש איה הלקה ךררה

 ףדל ףיסוהל שי ותואש ודא. רוק קפסמ תרשה .תשרבש
 ריזחמש ,תרשל היינפ תעצבתמ ףדל השיג לכב .בותכה
 רוחבל ןתינ ןכ ומכ .ףרב םירוקיבה רפסמ תא יפרג ןפואב
 אוה הטישה לש הנורסח .תורפסה וגצוי הבש הרוצה תא
 תורמל ,היינפה תעב ןימז היהי אל תרשהש תורשפאב
 תוריש עיצמש ביבח רתא .ירמל םישולק ךכל םייוכיסהש
 גווזק://יצואוצ.טעפטעפ.קפ.6 תבותכב אוצמל ןתינ םניחב הז

 .העשו ךיראת לש תיפרג הגוצת םג קפסמ רתאה

 ?שוטניקמל םיירבע םינפוג שי םאה .םולש ןטפק
 יתא

 שוטניקמל תירבעב םינפוג ליכמ בהז יפר רתא .שיו שי
 איה ותבותכ .םתנקתהל רבטהו
 .ת1כ://\צושוא .ץט1!סוןכה םטצ.0ס.11/0302/1001.הזה]

 פאר וו.3.97 טנרטניא ןטפק

 יסדיפ" ןותיע תודבעמב הלא םימיב |
 "אמ תואצותב הקירבה תא ומייס ,"קיוו :
 "ומה ,ב"ק 28.8 םימדומל תיסחי :תובזכ :
 תא ורפיש ב"ק 56 תוריהמב םימד ;
 רופיש .27% רע 20%-ב קר הרובעתה :
 תזמורמה הלפכהה ןמ הברהב עונצ הז :
 תמאמ אוה יכ הארנו ,("א2") םמשב :
 -יב לע תולבגמה יבגל תוששחהמ קלח :
 יהלא תויוריהמב םימדומ יעוצ :

 תלוכיה םצעב קפס םיליטמ םיחמומ
 ןופלטה יווקב הלאכ תויוריהמל עיגהל :
 הלבגמ איה תויעבה תחא .םייתימאה :
 -סואה ,הנקת תמייק ב"הראב :תיטפשמ :

 ב"ק 53 לעמ הרובעת תוריהמ לע תר
 םג :תינכט איה תרחא הלבגמ .היינשל :

 הייזכרממ ערימ חולשל תינכט ןתינ םא :
 וקב היינשל ב"ק 56 תוריהמב םדומל :
 רשקה םייגולנא םיווקבש ירה ,גוס לכמ :
 ,הינשל ב"ק 35-ל לבגומ ךופהה ןוויכב :
 .לווקור תרבחב םיריבסמ :

 ב"ק 56 תוריהמב םימדומה חותיפ

 טרדנטס שוביגל םיישקב לקתנ היינשל ;
 לווקור תורבח .םינרציה לכ תא בייחמש
 "דומ תורבח 28 ןיב תואצמנ הלורוטומו
 םכסה לע הלא םימיב ועידוהש ,םימ
 -יש לע הזרכהב ךא ,טרדנטס חותיפל
 -וי תרבח הנורסחב הטלב הלועפה ףות
 קושל האציש הנושארה ,סקיטובור סא
 סארי רבוד תנעטל .ב"ק 56 רצומ-םע
 םושמ קר הרדענ הרבחה ,סקיטובור
 םינרציה תייצילאוק ידי לע הנמזוהש
 -יעל הערוהה תריסמ ינפל העשמ תוחפ
 .תונות

 םיבורקה  םישדוחבו | תועובשב
 "של ב"ק 56 תוריהמב םימדומ םייופצ
 םיריחמה .תופסונ תורבח המכמ היינ
 לע 20% דע 10%-ב קר ולעי םייופצה
 םייוצמה 33.6 תוריהמב םימדומ יריחמ
 "חי הלוז הביטנרטלא ווהי םהו ,קושב
 ,רהמל המל ןיא ךא .80 יריממל תיס
 -קה ללגב .רבחתהל ןאל ןיא ןיידע יכ
 םינרציה ןיב בחר םכסה שוביגב םייש
 -שוי טנרטניאה יקפס םג ,םמצע ןיבל
 .רדגה לע ןיידע םיב

 :"םנרטניאה שנא"
 ונלחומ יוניז
 תוגהנתה ןיב הדרפה לע

 םייחב תוגהנתהל ןיילנוא

 םייתימאה

 הכיז ןטהנמב יזוחמה טפשמה תיב
 -רטניאהמ סנאה" תא רבעש ישש םויב
 לופ יאקירמאה םיקסעה שיא ,"טנ
 ,הפיטחב םשאוה 'תוארק .'תוארק
 "כתה המעש ,הריעצ לש סנואו האילכ
 תער תא הריעסה השרפה .טנזויב בת
 ,תשרב תויטרפ לש תולאש ביבס להקה
 ןיב הדרפההו ןוידה תוצובק לש תונכסה
 .תילילפ תוירחאל ןיילנוא תוגהנתה

 םעטמ תעבותה ,דררופשאב הטרמ
 -סהל המיכסהש הרמא ,קרוידוינ תנידמ
 -הש ירחא יוכיזל הליבוהש העיבתה תר
 לטוה ןויסיחש ,תננולתמהש הענכתש
 ."בל םות רסוחב הגהנ" ,המש לע

 -שחמל גוחב הארוה-תרזוע ,הריעצה
 הגהנ ,זויקריס תטיסרבינוא לש םיב
 ןוידה תצוכקב םירסמ יודב םשב חולשל
 -מל הרבח ל"כנמ ,'תוארק .ּג1ו.זסחוגה66
 הנע ,םימדקתמ ואריו ירישכמ תריכ
 תבותכת החתפתה םיינשה ןיבו ,הל
 ראודב רתוי רחואמ הכשמנש ,הכורא
 דנענ םייעובשכ ינפל תבשב .ינורטקלא
 שוגפל 'תוארק לש הנמזהל הריעצה הת
 ברע תחורא הדעסו ,םינפ לא םינפ ותוא
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 םיגאבה םפוח
 -למ ,"דנלרוב" הנכותה תרבחב אטב"תונכות לש םירחאה םינחובה 3,000 ןיבל וניב לירבמ אל רבר םוש .ץרב םדא והז

 7 .10 ןב ץרב :רחא ןטק טרפ דב
 אוה שרוח ידמ .םלועב רתויב ריעצה תונכותה ןחוב הארנכ אוה ,תיקרוי"וינ תינמא לשו ילארשי אפור לש ונב ,ץרב

 .קשממ"תויעבב לודג החמומ בשחנ אוה .םיגאב רתאל הסנמו ,דנלרוב תרבחמ תושדח תונכות שמח לבקמ

 "אב לע תונולת הרבחה לש ישארה תנכתמל יבקע ןפואב חלשש ירחא לבקתה אוה :וליג המ גשומ היה אל ויריבעמל

 -מהל וטילחה םה לבא ,םינש עשת ואלמ םרט םהלש ןואגה ןחובלש דנלרובל ערונ יצחו הנש ינפל .תוצופנ תונכותב םיג

 ןעוט אוה .ךסמה לומ הלבמ אוהש ןמזה תומכ לע ותא םיקולח לבא ,ומש-לע תדחוימ ןרקל ורכש תא םיריבעמ וירוה .ךיש

 יאנתב קר" ,הליל יצח ולש םיגאבה לע רבוע אוהש "ןיזגמ לפיפ"ל התליג ולש אמא לבא ,םויב םייתעש םומיסקמ הזש

 ."םירועיש םדוק רמוג אוהש

 דתה ברעב תרחמל .'גליו-טסווב ותרידב
 התיבל הבורקה הרטשמה תנחתב הננול

 לכ התוא אלכ ,התוא רשק 'תוארקש

 ,סנואו םינוגמ םישעמ הב עציבו הלילה
 .רקוב תונפל התוא ררחישש דע

 "לוג לופ ד"וע ,תוארק לש וטילקרפ

 טפשמה תיב ינפל גיצהל השרוה ,גרבד

 תינורטקלאה תובתכתהה לש םיסיפדת

 שיש ןועטל התסינ העיבתה .םיינשה ןיב

 לש "תילאוטריווה תושיה" ןיב דירפהל

 "כתב תפקתשמ איהש יפכ ,תננולתמה

 םלוא .תואיצמב התומד ןיבל ,תבות

 ,התורגנתה תא ריסהל הצלאנ תעבותה

 "נש ינורטקלא רסמ הפלש הנגהה רשאכ

 "צה הדומ ובו ,רקובב ןושאר םויב חלש

 אלפנה הלילה" לע 'תוארקל  הריע

 דיק טפשמה תיב ."ייחב רתויב הנהמהו

 תוחפל היפל ,הנגהה לש הרמעה תא לב

 דמב השיגפה לע ןעשנ הזה בתכמה

 .תואיצ

 ןועטל | תננולתמה לש | ןויסינ

 ירחא ,לשכנ בתכמה תא ףייז 'תוארקש

 םירסמה טוריפ תא לביק טפשמה תיבש
 "פסמה הרבחהמ הלש ןוגולהמ וחלשנש
 -יבעה הרבחה .טנרטניא יתוריש הל תק :

 וצ הלביקש ירחא קר םירסמה תא הר
 .ןכ תושעל התוא בייחמה

 הטלחהה לע העיבתל הדוה רוגנסה
 -ירחב רקיב ךא ,םימושיאה תא ריסהל
 תונותיעהו הרטשמה תוגהנתה תא תופ
 -תמה לש תויטרפל תוכזה אל" .השרפב
 ישרמ לש ותוכז אלא ,ןאכ העגפנ תננול

 אל 'תוארק רמ" .גרבדלוג רמא ",קרצל

 תא העמש קר הרטשמה .הריבע םוש רבע

 היהש דימ הטילחהו 'טנרטניא' הלימה

 -ותה ."תויודעל דוגינב ,סנוא יאדווב הפ

 הריעצה תא םישאהל אל הטילחה תעב
 .קיתה תא רוגסלו ,אווש"תנולתב

 "רטניאב םישנ" יטסינימפה דוגיאה
 רתא חתופ אוהש ליבקמב עידוה "טנ
 דרב תושמתשמ לש הכרדהו עויסל שרח

 תומילאל ןברוק לופיל תולולעש ,תש

 תוזק://9א1וסב.!6חובו).טסוו :תודרטהלו :

 ייסמיימ קרוי ויניז תוריש

 ורוב התיבה ץור
 רשפאת "יטילאיר קיטסלא"ה ו

 הלאל םימוד םיטקפא רוציל :
 "פמאג טסרופ"ב םתיארש :

 תיבב םכלצא +

 -קי יקיד "תדאג ר"דו ץיבולוביק ירפ |:
 לע רקסואה סרפ תא אבה עובשב ולב :

 דאיר קיטסלא"ה תוכזב םיינכט םיגשיה :

 תרשפאמה היגולונכטה ,םהלש "יטיל :

 תורמל לבא .םימיירפ תוועלו תונשל :

 תא שוגפל תונמרזההו) האנה גשיהה !
 "משמה ,(סרפה תא שיגתש ,טנאה ןלה ;
 םהלש האצמהה לש תיתימאה תוע :

 -מגל םירחא תומוקמב יוטיב יריל אובת !

 ודיסקוטב םישבלתמ וב םוקמהמ יר ;

 םיתבב .םירהוז םיסרפ םילבקמו רוכש :

 .לשמל ,םכלש :
 תא "הגימא" תרכח הרכש 1992-ב

 8 'מעב ךשמה

 ןימא ודיע

 תילאוטריווה ןיתשלפ
 לכ לע םיבר יחימאה םלועב םידוהיה דועב

 הממועה תא םיאניחשלפה םישבוכ ,לעש

 ןויצל היואר תוריהמב תילאוטריווה

 המ ,טנרטניא קפס לצא ירחסמ רתא םכמצעל ןימזהל םיצר םתאש ינפל
 םכרובע ומיקי הז ריחמב !הנשל רלוד 50 :האבה העצהה לע םכתעד
 ?רוכלמה הפיא .םיקנילרפיה המכו הנומת וללכיש ,םידומע השימח"העברא
 הרבחמ העיגמ איהו ,םייניתשלפ קסע יתב יבגל רקיעב ףקותב העצהה
 טנרטניאה ימזימ תחא ,"קט-ויפמוק סדוק-לא" יטאופה םשה תלעב
 ימוחתב וניא ךלש קסעה תיב םא" .תשרחתמה ןיתשלפב םיליבומה
 םלשל ךרטצת" ,"קט-ויפמוק סדוק-לא"ב םיריבסמ ,"הלוגב אלא ,ןיתשלפ
 ."הנשל רלוד 10 דוע

 ןויארב .והשמ הזב שי ,תמייקה ןרקה תא ריכזמ הזה "הלוגה סמ" םא
 תוזק://ושואוש. :הזכ שי ,ןכ - "ילטיגידה יניתשלפה הפק"ל טנרטניא
 חותיפ זכרמ" להנמ תועובש המכ ינפל רמא -- ק1ס1וח 8
 תא םישנ םא" :תיטירב הטיסרבינוא רגוב ,ינ'גד הפאוו ,"יניתשלפה רחסה
 ,ושע םה המו ,ויה םה וב םוקמב ,האמה תליחתב םידוהיה לש םוקמב ונמצע

 ילב ,דיגהל הצור יתייה המ ןיבהל לכות
 ."רבד ףיסואש ךרוצ

 םיניינעה ,ונמזב ינויצה דעווה ינקסעכ
 םילשורי דילי ,ינא'גד לש ומוי ררס לעש
 תיניתשלפה הסרובה תא םיללוכ ,41 ןב
 ךרד תלילסו (הלא םימיב החתפנש)
 ל"וחמ םיפסכ תרבעהל תינורטקלא
 םינויצה םינקסעה ומכ אלש .ןיתשלפל
 לש םילארשיה םינקסעה וא םעפ לש
 הזש קפס יל ןיא . רטסאמבוו אוה ,םויה
 םושמ קוידב ,תרחא טבמ תדוקנ רצוי
 ןילמ אוה הילעש תובואכה תויעבה תחאש
 תלקתנ וז היעב .תורוחס תרבעה איה
 לע םיתעל םיבצומ ותנעטלש ,םימוסחמב
 .וקסקרגא ידי לע םיתעלו ,אבצה ידי

 םיבר יתימאה םלועב םידוהיה דועב
 דועבו ,םש םנודו הפ םנוד לע םתא
 םילבמ ילאוטריווה םלועבש םילארשיה
 הללאבזיח לש רתאה תצצפהב םנמז תא
 ראודב (וווזק://ועואש-תוהףהוהתוה.סזק)

 היואר תוריהמב סייפסרבייס תממש תא םישבוכ םיאניתשלפה ,ינורטקלא

 ינורטקלאה ראודה תובותכ רפסב ןייעל לוכי ךכב קפקפמש ימ .ןויצל

 המ) - ווווק://ישוצוא-קה]חטו.ססזו/תופתוהטב - "!אבחרמ" ארקנה ,יניתשלפה

 תיזזריב תטיסרכינואמ להונמ אוה .(סופת רבכ "!הללאו" םשה ,תושעל

 רוביח ויתוחוקלל עיצמש ,הללאמרמ טנרטניא קפס ,"טנ-לפ" תוסחב

 דחי םג תויטילופו תוינכט תויעב ףוקעל ירכ םתסה ןמ ,טנרטניאל יטוחלא

 .(\ע ורע קה]ח61.60ח)

 רשפאו ,תוברתו הלכלכ ,ךוניח ירתא ומקוה תילאוטריווה ןיתשלפב

 - "ןיתשלפ תנירמ לש תואמצעה תרהצה" ןיב תועש תולבל

 ןאיניתשלפ" ןיבל - ת11ק:/ /וצוציש .ה1ףט05.סזק/ עשו /1ח180/0661ה0-]ו01]

 .וזזקז//וצואיא. - הפיינ ןסח לש "הזנגווארטסקא

 "ה'זח" תשגרה תחטבומ הזה רתאב תווע5וספ טוס .60₪/%ב--תהע 10]ג/טא זז[

 תשפוחמ תונומת גיצמש ,הקירמאמ יניתשלפ דוד ונינפל :ילארשי לכל "וו

 ,םישודקה תומוקמה לש ,שדחתמה אבצה לש תונומת ,ןיתשלפב ולש ץיקה

 .הקברה ,ספוא ...הרוהה דוקיר לש םלש ואדיו טרסו

 (1וווק://שש "!ךצרא תא עד" רתאב

 תא רעתל םיאניתשלפ םינמזומ כה1051ות6--הט1.טסזמו/ טס ה 1 /11ג-]גזזחה])

 .דועו הירבט ,םחאפ-לא םוא ,וכע ,סדוק-לא - םתדלומב םירפכהו םירעה

 תיז-ריב לש םישרמהו לודגה םירתאה ךיררמש רע ,םירתא הברה ךכ לכ שי

 .דחוימב םיחלצומל "בהזומה תיזה תוא" תא קלחל ליחתה

 הלכלכ ךותל רשיה ,יתיישעתה בלה לעמ קנזל ולכוי םיאניתשלפה םאה

 ישילש םלוע תלכלכ לש תורומח תויעב וענמ אל ודוהב ?עדימה ןדיע לש

 ששח םיררועמ רשא ,םייתורחתו םירשכומ םיתנכתמ לש רוד לדגל

 יל ורפיסש יפכ ,סנארט קר אל הז ,יתובר ,האוג .ב"הראב הנכותה תיישעתב

 םיניינעמ תונויער ןכא םאו ,בורקמ אשונה תא וקדב הלא םימיבש םידידי

 םלועה ןיב ילאוטריו ביתנ לולסלו קוחרמ ןוכיתה חרזמה לא אובל םילוכי

 ."המרוב ךרד רבייס" ול אורקל ךרטצנ - "סדוק-לא" ןיבל

 כ

| 
| 
 ו
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 ,(הרירוומ
 "?בלכ השוע ךיא"ל תירוקמ הבושת וירלי רובע שפחמש ו ,

 יחמק הנולא

 היליפואוזה לש יומסה ןחה
 םיריעש םידידיל הרחי הביח לע

 םיפרוט ראשו חוכ ידקומ ,םיילכלכ םיפוג וב םויה אובי בורקב
 ורידגיו וליבגי ,ומחתי ןוחטיבכו טאלו ,תוכורא ןונמת תועורז וטשפי
 היכרנאה תגיגח עגרכ תללוחתמ וב ,ילאוטריווה םלועה תא שדחמ
 תששוח ינא ךא ,שולגל ךישמנש ןבומ .תושונאה תודלותב הלודגה
 תא םלשנ ,יארשא יסיטרכב םיריוצמ .החולד היטבמא תשילג וז היהתש
 המ !הלוא .תיבהמ תאצל ילב ריבשמה לש םיעצבמב ףתתשנו תונובשחה
 (התיהש הארנכו) ןיווראר ירבדב תמא טעמ ולו התיה םא .המדיקה הפי
 םיפושח ,ונחנאו ,המויסל אובת תיפוטואה "תּוצירפ"ה .וחצני םיקזחה -
 החוקפה תיניעל עונכ "ייה" השענ ,םעפ-יאמ הלודג תוליעיב ,םידעותמו
 .גוגחל ןמזה הז ,ילש םירקי ,םייתניב לבא .לודגה חאה לש

 רתוי םיביהרמה םירתאהו היצמרופניאה לש תופרוטמה תוסמל רבעמ
 םידדובה ןה ,שונא ינב ינימ לש הפישחב קתרמה רמוחה ןומט ,תוחפ וא
 ,תוינימ תופדעה ,תויגולואיריא ,דוחיי םהלו ,תוצובקב םינגועמה ןהו
 םויקה לע דואמ דע םינושמו םינוש תולכתסה יכרדו תוניינעתה ימוחת
 .ישונאה

 םקלח - םישולק םה הלאכשב לקתיהל םייוכיסה ,םיליגרה ונייחב
 ,תונהקשב םירתתסמ םקלח ,קוחה לש םירופאה םיקלחב םיאצמנ
 םכלש ירק ,םינוכנה םיגוחב םיבבותסמ אל טושפ ,רמול ךיא ,םקלחו
 םהילע תעדל הצרנו תונרקסה חור ונילע חונת םימעפל םא םג ,ילשו
 םמעט בוט ,ילאוטקלטניאה םרשוי לע ךמתסהל ץלאינ ,רתוי טעמ
 םתסו םיחמומ ,תוידפולקיצנא ,םירמאמ יבתוכ לש םתלכשה בחורו
 ונילע היהי םלועל ,הלאה םירקמהמ דחא לכב .םינטטח םיאנותיע
 .תלוזה ידי לע תחנעופמו תננוסמ ,תרבועמ היצמרופניאב קפתסהל

 הלאמ םיבה לש םהייחב ץיצהל הרידגה תונמדזהה תא ונל ןתונ בווה
 יתלבהו ארונה ,רזה תא ןיבהלו תוסנל םימעפל ילואו ונתיאמ םינושה
 םלועל ילאוטריווה םלועה לש יופכה ורוכינ - הגאד לא .הנבהל ןתינ
 לע דועו דוע דומלל ונל רשפאי ןיידעו תמייאמ רתי תברקמ ונילע ןגי

 -בר רוצי ותוא לש וביט
 הביסמש קנוי ,םינפ
 ךפה יהשלכ תרתסנ
 ילבמ ץראה רורכ לשומל
 קזחה וא ריהמה תויהל
 רוצי ותוא ,תויחבש

 יכ ובל לכב ןימאמש \
 לש ותומרבו ומלצב ארבנ
 .םדאה .םיהולאה

 - םויה ונניינעלו
 קמע" ."םיבאזה קמע"
 םע רתא וניא "םיבאזה
 רנטסוק ןיווק לש וימוליצ
 ,תינאידניא הדלי קשנמה
 הרפסב ןיינע םוש ול ןיאו
 -ברה לש תרבחמה לש
 ,"םיבאזה םע הצר" רכמ

 "םיבאזה קמע" .יארפה ןעבט תא תולגל תיב תורקע ינויליממ העבתש
 המל .םייח ילעבל הרתי הביח ירק ,היליפואוזל ולוכ שדקומה רתא וניה
 ונידידיל ונתביח תא ביחרהל אל ,קמעה יבשות םילאוש ,םצעב
 .לכה םעו ףוסה דע זא - הבהא םא ?רתוי םיבחרנ םימוחתל םיריעשה
 וריסה - םבלב םעופ םייח ילעב רעצו וישכע םיקעדזמה םכמ הלאל
 םהלש רמחמה תויח םע םהיסחיש ךכ לע םידמוע םיליפואוזה .הגאד
 .םיררצה ינש תמכסהב םלועל ויהי

 הנוסרפ - היסטס .היסטס לש ורתאל רתא-תת השעמל אוה רתאה
 <  ,םזינאמוהב בהלנ ררצמ אוה ,םיליפואוזה לש תבחרנה םתליהקב הטארג
 לכמ תויחה יבהואל םידעוימ ולש רתאב םיבר םיקלחש ןייצל בושחו
 ,ומצע "םיבאזה קמע" .םיינוטלפא םיסחי םיפירעמה הלאל םג ,םיגוסה
 םירופיס ראשה ןיב ליכמו ,רבלב םיליפואוזל דעוימה ,רתא-תת אוה
 הברהב םיבותכ ,קפקופמה יתונמאה םכרע תורמלש ,םיימינונא םירצק
 -טסופ לאיריא לשב הארנכש ,ומצע היסטס ידיבש תדשוח ינא) שגר
 :המגוד .(םותחלמ ענמנ ,ארוקה תטלבהו רפוסה תענצה לש יטסינרדומ
 ןיב םימוחנת האצמו ינדגובה הלעב ירי לע השטננש ירמ לע רופיס
 ירמ לש הנוירה לע רפסי ,יתארק אלש ,'ב קלח .ו'ג בלכה לש ויפלט
 ,טנא'ג לש היתורוק תא ללוגמ ףסונ רופיס .דלוויש ןטקה רטסנומה לעו
 הליחתהש דע תויטרפ רסוחמ הלבסו םידלי תבורמ החפשמב הלדגש
 טסר הד דנא ,שיגרו יניצר סוסב השגפ ,ךומסה רעיבש ןייעמב ץחרתהל
 .ירוטסיה זיא

 ,(!הי וא) םיליחתמל םיכורדת ,םיפסונ םירתאל תוינפה םג שי
 לע ןתינש ישיא ץועייו ,םיליפואוז םיררושמו םיפוסוליפ לש םיטוטיצ

 םיעדוו רבב ו ?הבהא איה \ המ

 : תאזו ,הדימה לע רתי סומע רתאה ,תיללכ .האלנ יתלבה היסטס ירי
 לש 0

 דעוימ .ליעל וניוצ רבכש ,היסטס לש והשמ"תוינמופרגה
 הנטב) תניינועמ הניפלורה יתמ םיעדוי ךיא םינרקסש
 הרסק םע קר) םכלש הסוסה םע ףיכב רתוי תולבל ךיא
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 ץיק תשפוחב היהש ,יקיד לש ויתוריש
 -יש תנמ לע ,ולש הקיטמתמה ידומילמ
 קיטסלא"ה לש חותיפה תווצל ףרטצ
 "ונכטה םיקוחר םימי םתואב ."יטילאיר
 התוא ליעפהל לבא ,תמייק התיה היגול
 -ובע שרדש) ללכב טושפ אל רופיס היה
 .(םיירפב הדוקנ לכ לע ררפנב הד
 -ימרט"ב להקה תא ומיהרהש םיטקפאה
 -ישכמ םע וזה הרבחב ושענ "2 רוטיינ

 םידממ השולש לש רתויב םיכבוסמ םיר
 ,'םירשכומ רואמ םישנא המכ ירי לע"
 .יקיד ענטצמש יפכ

 םירבדהמ המכ עונלוקב םתיאר רבכ"
 רמוא "תושעל הלוכי וזה היגולונכטהש
 ייטילאיר קיטסלא'ש המ לבא" ,יקיד
 רתוי הברהל םתוא ךופהל הז ,התשע
 - ןיידעו םילוז רתוי הברהו םיטושפ
 םעפש המ ,ןכאו ."בוט תוארנ תואצותה
 ביצקת יריתע םיטרס קר שמשל לכי
 בבודל תנמ לע "פמאג טסרופ" ומכ
 -סל םג םויה שמשל לוכי ,םיתמ םיאישנ
 -יכב" ומכ ביצקת תולד היזיוולט תורד
 םורגל ירכ ,(ץלמומ ,3 ץורע) "םורד זוו
 םע רבדל ,(עשעשמה) בלכה ,רקבנפידל
 .(עגושמה) ירנקה וילעב

 תולעבב תאצמנ םויהש ,היגולונכטה
 בשחמל םג הנימז ,"תויגולונכט ריבא"
 רבודמ ,בהלתה אל ןיידעש ימל .יתיבה
 תקפהל השמישש היגולונכט. התואב
 ,ןוסק'ג לקיימ לש (זאר) םיהדמה פילקה
 *לבה בשחמב -- 1992-ב "ןבל וא רוחש"
 ית

 טסופ תיב דימעהל"
 רבד הז אלמ ןשקדורפ
 -מב תושעל םויה רשפאש
 העקשה םע יתיבה ףתר
 -5,000 ומכ והשמ לש
 .יקיד רמוא ,"רלור 0
 , .םולכ

 קיטסלא"ש | תורמל
 םייונישל רוקמב הננכות "יטילאיר
 ,רקיעב םיפוצרפ לש םיטקפאו םינירע
 ,"תיקינצופיש" הנכות איה םויהש ירה
 ,םיסג רתוי הברה םייוניש םע תדבועש
 -מל םוקממ םילודג םיצפח ריבעהל ומכ
 -בל רע ירוקמה םיירפה תא תונשלו םוק
 ,םיצפח וא םישנא וב ליתשהל - רכה יל
 הפוצל" .םוקמל םוקממ םיצפח ריבעהל
 -וקמה םיירפה הארנ ךיא גשומ היהי אל
 לכ תונשל רשפאשכ .יקיד האגתמ ,"יר
 .שדחמ ותוא רוציל טעמכו ,ןותנ םיירפ
 תא ליזוי רבדה המכ רע ןייצל רתוימ
 .הקפהה

 -סואה סקט תא ץימחיש ,ומצע יקיר
 -הה ותשא םע ןיסנוקסיווב ראשייו רק
 ינא" .סקטהמ ידמ רתוי שגרתמ אל ,הר
 תא ךפוהש רברמ קלח תויהל ףידעמ
 -דל םרוגו טקשבו טאל םיטושפל םייחה
 -וא םיממעשמ םיסקט .והז .דובעל םירב
 ."ית

 /וז66 ,רנאט קיימ

 םייזיעב ךל האח
 םייוםיד ןירקמ ועדח רישכמ
 ןיעה תיתשר ךותל רשיה

 ינפל הכח ,שרח גצ לע תבשח םא
 גצוהש בשחמ גצ .ףסכה תא איצותש
 ןוויכ לע עיבצמ הלא םימיב הלועפב
 :הגוצתה תייגולונכטב ינכפהמו שרח
 שרחה גצה ,רתוי לורג תויהל םוקמב
 רדמנ ולדוג ,השעמלו ,רתוי ןטק אקווד
 .םי'צניאב םוקמב רטמילימ תוירישעב

 אוהו ,ההובג תוכיאב גצ ךל שי רבכ"
 ,רייטניקמ רוט רמוא ,"תיתשר ארקנ
 ,לטאיסמ ן'זיוורקימ תרבח אישנ ןגס
 תגוצת" םינש שולשכ הזמ תחתפמה
 תא רייצל םוקמב ."תילאוטריו תיתשר
 דחמה גצ לע רוא ןרקב שרדנה יומידה
 -יא ךרר יומידה תא רישכמה ןירקמ ,בש
 תועצמאב תיתשרה לא ןיעה ןוש
 -קיפ ןוילימ 18 .תוריעז תוארמ תכרעמ |

 ,תיתשרה לא םינרקומ היינשב םילס
 .היינשב םעפ 60 לש הקירס בצקב

 תוכיאב תיארנ תלבקתמה הנומתה

 היהת ריתעבו ,6408480 גצל הליבקמ ;
 םימושייל רעוימ 'וצומה .תינועבצ םג

 "סקב ןרקמה עבקיי םהיכרצלש ,םייאבצ

 לש תונורתיה רחא .סייט יאתבו תוד ;
 הכומנה למשחה תכירצ אוה רישכמה :
 = דבלב םירופס םיטאוו-ונאנ - ולש ;

 -כמש ךכ ידכ דע הכומנ ,השעמל רשא
 .התוא רודמל םישקתמ הרבעמ יריש

 םיששוחהח תא עיגרמ רייטניקמ
 -ונכ רואה תמצוע תא ראתמו ,תופייעמ ;
 לש ןיינע אוה ןיעב םירזיילמ דחפה" .הח :
 וניבי םישנאשכ" .רמוא אוה ,"השיפת :
 -עמ תיתשרה דציכ יוויטיאוטניא ןפואב :
 ."הז תא ולבקי םה ,רוא תדב ;

 תועצמאב .תכרעמה תמגדומ םויכ
 ךא ,הבוצח לע רמועש יתיישעת ןרקמ
 ורועזמ לע םילמע ן'זיווורקימ תרבחב

 .הרסקב ובוליש ךרוצל ותלזוהו :

 םנחה "ןיטחה
 רמזמ סקלפורוק :אבה בלשה ;

 האיצוה תיאקירמאה קוגס תרבה |;
 -וגל דעוימש ,שדח דלוקוש ףיטח קושל :
 דוחות 1חוטחגסוגטס 831 .תשרב םישל :
 ןינ'גרא-לא ,לימומק לש תבורעת ליכמ :
 העפשה ילעב תויהל םירומא םה .וקניגו :
 -מלו זוכירה רשוכ תא ריבגהל ,העיגרמ :
 .םייניעה תופייעתה תא עונ ;
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 לש | תוכנית ישאר) תעע
 -צילמ (קסתפסחה] 1191!ת 126ש61סקחוסחו :
 תאמח לש םימעטב דלוקושה תא םיר :
 : דחה לש וגולה .סוקוקו םידקש ,םינטוב :

 קר םייתניב .רבכע םע תרלקמ אוה ףיט
 .ב"הראב

 צעצוע .111תא קז00ו0018.0001

 הדיחה וחו
 תטיסרבינואב ןטק רדחב :

 השולש םיבשוי ביבאללח

 םיועפחמו םיטנדוטס

 םיטסירורט

 לש קחרמ ,תרש ןיינבב 'א המוקב
 ,תודלוח םירתבמ הבש הרבעממ תלד
 -ילופה תומילאה רקחל הריחיה תאצמנ
 ירוחאמ .ביבא-לת תטיסרבינוא לש תיט
 םע ןטק ררח רתתסמ יטסבמובה םשה
 -וחה חיר תא ריבעהל) םיקיטסמ לש חיר
 ,30 ןב ,ררא הקיבצ םש בשוי .(תורל
 להנמ תונורחאה םינשה שמחבש שיאה :
 -וטס יתש ורבלמ תללוכש ,הדיחיה תא :

 .תוביבח תויטנד
 תיטילופה תומילאה רקחל הדיחיה

 -פמ קלחכ ,1978-ב התוליעפ תא הלחה
 -טרטסא םירקחמל הפי זכרמ לש טקיור :

 הכפה איה 1991-ב .רורט אשונב םייג

 -ארב ,תיאמצע תיאטיסרבינוא הדיחיל :
 הדיחיה .יררמ לאירא 'פורפ לש ותוש
 -ילא לע רקחמ יכרצל םינותנ תפסוא
 -וגטק שולשל הקולחב ,תיטילופ תומ
 רורט תוצובק ,רורט יעוריא :תויר
 .רורט יבגל תונידמ לש ןתרמעו

 "נדוטסה :ירויצ רתוי היה לכה םעפ
 ,תורנ המ .תורנ רואל) ובשי םיט ;

 -ותיע םירמאמ תורשע לומ (תויששע

 -ל" .וקיבדהו ומגרת ,ורזג ,וניימ .םייאנ :
 שגרתמ ,"הנתשה לכה םייתנש ינפ

 "ממ 90% הווהמ טנרטניאה םויה" .רדא :

 ."ונלש םינותנה רוק
 רוקיבל םיכוז םירתא 200-מ רתוי

 -רא :םינווגמ םיאשונה .הדיחיה לש ימוי :

 "רפה 113.97 טנרטניא ןטפק

 -יחכמ ,שאר יחלוגמ ,םיימאלסיא םינוג
 ,לאמש ינוגרא ,םלושמ ידיסח ,האוש יש
 תונומתל שדקומה רתא ,ןימי ינוגרא
 "יב םיכומ םידוהי םיניגפמ םיארנ ןהבש
 "ועה יבחרב רורט תוצובק ,םירטוש יד
 גוס לכמ האנשל תופיטמש תוצובק ,םל
 -אקירר םינוגרא ,(תינימ ,תיתד ,תיעזג)
 םיטילחמש םייטרפ םישנא םגְו - םייל
 .תמיוסמ הרטמ ןעמל רתא םיקהל

 תטיסרבינואמ תיטנרוטס ,לשמל
 לאגיל שדקומה רתא המיקה ולאפאב
 :תושגרנ הדות תולימ ללוכש ,רימע
 היה אל הז רתא ,ןיבר תא תחצר אלול"
 לש ,818א 41011 ומשש רתא וא ;"םק
 ובו ,ץראב םיבשומה דחאמ יאנותיע
 .הלשממה שאר לש וישעמל תוכוגת
 ,רמוח םימסרפמש םיילארשי םינוגרא
 ,קוחה לע הריבעכ ןאכ בשחיהל לולעש
 תורבח ךרד םהלש רתאה תא םיליעפמ
 ללכ ךררב - ל"וחב תולעופש טנרטניא
 -תב רתויב תילרבילל תבשחנש ,הדנקב
 .םוח

 ערימ רוקמ תושמשמ ןוידה תוצובק
 -אמ סמ אמ\/5 שופיחה עונמ .ןיוצמ
 וא הצובק ,םדא לש םש דילקהל רשפ
 -ובמה ןותנה תא רתאלו ,רחא גוויס לכ
 -ב" .תשרבש תוברה ןוירה תוצובקב שק
 רתוי הלודג תוליעפ שי ןויד תוצובק
 -רמ םישנא םש" .רדא רמוא ,"התסה לש
 םיששוח אל ןכלו ,םיחוטב רתוי םישיג
 -יִמ ריבעהל וא תוינוציק תועד עיבהל
 -וחה תורמל ."שיגר תויהל לולעש עד
 ,םיפתתשמה | םישיגרמש | תוישפ

 -שהל הריחיה ירבח םיששוח
 -רה .םינוירב ישיא ןפואב ףתת
 האלמ ,םיעדוי םתא ,תש
 רחא םוי םילוכיש םיפרוטמ
 ' .תלדב ךלצא קופרל

 ןמרליג הנד

 :םירתאה תמישר
 לש ויתולועפ לע תובוגת

 :הלשממה שאר
 ת1זק:// שווא. 8.00 / סט

 :הללאבזיח רתא
 תוזכ:// ואו .חרס בוש התו ה.ז

 :תינוציק תימאלסיא הגלפמ
 תו://אשוש.ת120-ט1-[8ת1ז.018

 יריסח לש התומעה ,"םילהא ןכשמ"
 :םלושמ יזוע

 תוזקי//רצושש.260611165.6071

9 )/ 
 :םלועב רורט

 תוזק://ועשט מסוע פקה 6.00

 אט 5/0 /081-טות/]6

 ספא 3

 :יאקירמא יצאנ"ואינ ןוגרא

 ת1וק://51ס חדה [זסת 11.00

 810 זס תת

 :האוש ישיחכמ

 תווקי// צו .60.]6000חו

 לניו דוד
 םדלנודקמ
 םיגתומ לש תומש תפיטח

 דיתעה הז ,םימסרופמ

 "רטניאל תוסנכנ תורבח רתויו רתוי
 תולגמ דעומה תא ורחיאש הלא ךא ,טנ
 תיב .רקי ריחמ ךכ לע םלשל ןהילעש
 "אנ ןודנולב "סדורה" םסרופמה וב"לכה
 "הש הליגש ירחא ,תואכרעל תונפל ץל
 המשרנו הפטחנ ןוגהס0צ.ססמו תבותכ
 ינב העברא ידי-לע רתא לש םשכ רבכ
 .תירבה תוצראב רעונ

 עובשב קספ הילגנאב טפשמ תיב
 "הל תוכייש םשה לע תויוכזהש ,רבעש
 -רל חרט אל ובזלכה תיב םא םג סדור
 םלוא .ולש טנרטניאה תבותכ תא םוש
 וז ,תירבה תוצראב םשרנ םשהש ןוויכמ
 סדורה .תיטפשמה הכרעמה תליחת קר
 תעבראמ תונקלו בורקב ענכיהל הריתע
 לע תויוכזה תא םיריעצה םיפוצחה
 ,םשה
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 , ,סרלודקמ תמגוה קנעל םג הרק ךכ
 תבותכהש רכעש טסוגואב הליגש
 "ותיע ידי"לע המשרנ חוט00ח2105.00
 .תירבה תוצרא ,ןוגרואב ההז םשב תיאנ

 | | הוסססתהופ

 "בחה התנק ,לשוכ יטפשמ קבאמ רחאל

 "ומת הזירזה תיאנותיעהמ םשה תא הר

 .םסרופ אלש םוכס תר
 הנורחאב ועידוה טנרטניא .תורבח

 -ואלניב חוקיפ תארקל תונגראתמ ןהש

 -רמ תרגסמב ,תובותכ לש תומש לע ימ

 הדיתע אל המזויה .הוונ'זב מ"ואה זכ

 .הבורקה הנשב תישעמ האצות בינהל
 סרטיור

 שארב זונת
 םוסרפה ןודעומ תרבח הכרעש רקסב

 לע ,15ג011 11עק6זסה תת ,ילארשיה

 ,םיפדעומה םילארשיה שופיחה יעונמ

 .41% םע ,ןושארה םוקמל "זופת" עיגה

 ורחב ובש ,"בוביס" עיגה ינשה םוקמל

 םע ,"!הלאוו" וירחאו ,םילאשנהמ 5%

 -ו 9%-ב הכז "תשר יפד" ;%

 "ישה םילאשנהמ 12% .9%-ב "סמ 10"

 "יחה עונמ והמ םיעדוי םניא םה יכ וב

 .םהילע ביבחה שופ
 -תתשה ,ראורבפב 6-ב לחהש ,רקסב

 תועצמאב ךרענ אוה .םילאשנ 852 ופ

 השורפה ,הרבחה לש םוסרפה תכרעמ

 םירבחה םיילארשי םירתא 700-כב

 דקא רתאל סנכנש ,שמתשמה .ןודעומב

 שופיחה עונמ והמ רנאבב לאשנ  ,יאר

 רוחבל שקבתהו ,וילע ביבחה ילארשיה

 שופיחה עונמ לא רובעל ילבמ) דימ

 "תה ,הריחבה תא עציבש רחאל .(ומצע

 שמתשמ לכ .בוש הרשאל שלוגה שקב

 תחא םעפ הריחבה תא עצבל היה לוכי

 אלל תופקשמ תואצותה ןכלו ,רבלב

 .םילאשנה תריחב תא תויטה

 "ניס תרבח םע ףותישב ךרענ רקסה

 .טנזהיגר

 טנרטניאב םבזילא
 רתא החתפ היינשה טבזילא הכלמה

 לע ערימ ללוכ רתאה .טנרטניאב ימשר

 150 ינפ לע שרפנה) הכולמה תלשוש

 לע ,ויתורצואו ןומראה לע ,(םידומע

 -ייתל ערימ ,הכלמה לש תונמאה יפסוא

 .תונותיעל תופטוש תועדוהו םיר

 תבותכ :רתאב היהי אל דחא רבד

 רבכ הכלמה" .ינורטקלא ראור חולשמל

 "ורע ונניאו ,םויל םיבתכמ 200 תלבקמ

 רבוד רסמ ,"ףסונ ראוד לגב קוסעל םיכ

 .ןומראה
 רתויב תצמשומה תלשושה יצירעמל

 :איה רתאה תבותכ ,הילגנא תודלותב

 "ועמש ימלו .הזוק/ וא וארא. 31.0%

 רקבל ץלמומ ,תוצמשהב םג ןיינ

 -- ל"מ | ילידה לש | רתאב

 דכות םש ,רזזןכ:// אראס 108.00

 תדחוימה הביחה לע ,לשמל ,דומלל ול

 "גר .תונוהבל יגרפ הכיסנה תשכורש

 .םייל

, 

 .סיליו סורב לע רבע לק אל עובש
 התיא החקל ,רומ ימד ,(םייתניב) ותשא
 ודרנואל תא ובילאמב ףתושמה םתיבל
 דאו ,דחי רדהנ הליל וליב םה .וירפאק'ד
 תע התואב .הציפ ונימזה רוע ךכ רח
 .יסר'ג"וינב םידליה לע סיליו רמש שממ

 תויודע שי לבא ,רושק אל הז ילוא
 אל ,תוערה לכל זראכ רוחב ,סיליווש
 "חישש ,ררפש ליביס .קשנל עדוי שממ
 -ילב םישלב" תללוהמה הררסב ודצל הק
 עורג יכה קשנמה" אוהש הרמא ,"הל
 ."שפנ לעוג טושפ .דובכה ותיא יל היהש

 ףילחמ .ןייטצמ לעב אוה ,תאז תמועל
 תא הקנמו לבזה תא דירומ ,םילותיח
 .בלכה לש יקקה

 הרוכב תנרקהב ושגפנ רומו סיליו
 "וריא תא הלטיב רומש ירחא םימי המכ
 דחא ונתחתה םה .זבאטסא וילימאל היס
 השולש םהל שי .םישדוח העברא יר

 דאטו ,7 ןב ,טואקס ,10 ןב ,רמור - םידלי

 .5 תב ,הלול
 דיאב 1955 סראמב 15-ב דלונ סיליו

 םייתנש ליגמ .הינמרג ,ןייטסרבוא-ראד

 היהשכ .יסר'גזוינבש בורג סנפב לדג
 /1/0056 60086 תקהל תא םיקה 'גלוקב

 ירחא הקרפתה הקהלה .תיחופמב ןגינו

 ,םישדוח המכ
 "פוס םא) םיטרס 28-ב קחיש סיליו

 הת טווח6ה6 0 /גח6ח68 תא םיר

 "שה .(בוביד קר השע אוה ובש 5

 "ונ םיטרס השימחב בככל רומא אוה הנ

 .'98-ל טרס ול ןנכותמ רבכו ,םיפס

 ."4 תויחל תמ" היהי הז ,ןוכנ םתשחינ

 -מ .רתוי טנרטניאב עיפומ סיליו

 "ויב 1,243-ו בווב 5,000 :םימעפ 0

 ,רתיה ןיב ,םיצירעמ ירתא ול שי .טנז

 "ניפ ,ררפס ,היווטאל ,הינמרג ,הילטיאב

 .היבמולוקו ןילופ ,דנל

 -א0א1 קחשמב סיליו סורב :בורקבו

 סיליו םיכסה האנ םוכס תרומת .6ס

 אצמנש ,"הספילוקופא" קחשמב קחשל

 .ן'זיוויטקא תרבחב חותיפב וישכע

 השולש סיליו הנק הרבעש הנשב

 40 לש הקלח לע תיב .רחא םויב םיתב

 ףלא 175-ב תיב ,רלוד ףלא 475-ב םנוד

 "סנפ הרייעה לש ןשיה קנבה תאו רלור

 קנבב יכ ?המל .רלוד ףלא 65-ב ,בורג

 תינכות תא ול וחתפ ולש םירוהה הזה

 אוה םדוק הנש .ולש הנושארה ןוכסיחה

 "יצה היירפסה תא ,בורג-סנפב תיב הנק

 "סמ ,הירציפ ,הרייעה לש הנשיה תירוב

 םג שי סיליוול .ראבו עונלוק תיב ,הרפ

 "רטסואו סיראפ ,ובילאמ ,ןטהנמב םיתב

 .היל
 דוד ןוילימ 80-ב דמאנ סיליו לש ונוה

 .ןנולתהל הביס ןיא ,לכה תורמל .רל

 1111כ:// וארו קה1118ה06ת.001

 1וזק:// שווא .תרז5 סו ל-0

 111ק:// רוש .1018].חט(/-.מ1ה20ז%

 תוזזק// רש וא,תרסש סו כ.ס זכר /00 63/1006 ]וזתה]

תוזקי// א ואו .ס1ח.ססהו/00002.1796/0.]וזה
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 "רטט ה 11.3.97 טנרטניא ןטפק 0

 סיוויל ומכ ירוקמ
 הילוקלקמ
 תוביס ינימ לכמ ער קחועמ אוה דיאז, קפמ

 ןניק ןויצמולש

 -ולב לכ אל ,ריפסקייש אוה דחי םירופיס ינש רבחמש ימ לכ אל

 אוה דדוב יאב שחרתמש קחשמ לכ אלו ,םולבנזור הנינפ איה תינידנ

 "חב עסמ) "דזאומז 3058" שדחה לפנה ירצויש הארנ ,םרב .אצ פד

 דהו הז תא וניבה שממ אל ,(תודובא תויוברת רחא שופיחב ןמזבו לל

 העירוה הנורחאל .תטלחומ תוטטומתהל 67  תרבח תא ואיב

 ,סראמ עצמאמ לחה תותימצל םייח קובשל תננכתמ איהש הרבחה

 .קדצ לש הדימ ילב אלו
 -ועה ריוואל קחשמה עיגה הב היצאוטיסה תא םכמצעל וניימד

 "ניאמ תצק חקינ ואוב ,ןכ ,ןכ .יוויטאירקה תווצב תוחומ תרעס :םל

 הז לכ ךותב בלשנ ,בוט ךלוה הז תוקיתע תויוברת ,סנו'ג הנאיד

 היאמה תוברת ,הקיתעה םירצמל ןמזב תועסמ השימח ,םלענ ןעדמ

 -יימ ןמוי םג הזל ףרצנ ,המ םיעדוי .אחספה ייא - לאה ונרמשי -ו

 .ךררב תוטחובהו ,טסימ ןונגסב תונטק תויתואב בותכש ,עג

 "סב םיגייד לע רפיס ןקרב הדוהי םג .םלועמ םירבד ויה ,ייק-ןא

 דיגמ :ךכ הארנ הז לעופב .הרוק .יווגנימה קר אל ,3 בונג אבא וטר

 םהל ומלענ טבשה שארו גולואיכראה) םישוטנה אחספ ייאל םיע

 "ארה ץורעה לש יח רודיש ומכ עמשנש םי םילגמ ,(ירמגל רחא ןמזל

 -לב יטנגילטניא אל (קשממ ,ןכ) קשממ ,ףועמ תרסח הקיפרג ,ןוש

 םיחילבמש םיעגיימ םיפחש ינימ לכ ריכזהל אלש ,הטעמה ןוש

 ךרואכ םיכורא ואדיו יעטקב םינייוצמה םיפילגוריהל רבעמ םואתפ

 "סה תא אצמי חרכהב אל ,ואדיו יעטק לע חוספל הסנמש ימ .תולגה

 ראמש םצעב הז רשיו הטמל םצעב הז המידק המל ןיבי וא ןוכנה ןמ

 תא םילבלבמ תולעמ 90 לש םיידמימ-תלת"וליאכ םיבוביס .הל

 -סק ילרוא לש הרפס תרתוכ תא חווצל ךתוא םיאיבמו ,םייקה רדסה

 לכ םלצמ התא םעפ ידמ ,ונ ."(לזאזעל) תאצמנ ינא ןכיה" :םולב"לט

 רבד לש ופוסבש תונומת ,תאצמש המלצמב םיפעוז םילספ ינימ

 רתוי הברה תובושתה לבא ,םירתסה בתכ תנבהל שמשל תורומא

 .תעדה לע תולעהל ןתינש יפכמ תוישפיט

 "סמש ,םלענה רוספורפה לש ןמויה תא תאצמ ,ךלזמ ערתיא םא

 ינב יכ תסרוגש ,ולש הריעסמ שממדאלה הירואיתה לע תוכיראב רפ

 "נג הנבמ ילעב םה ראשה לכו אחספה ייא ,סיטנלטא ,היאמה תוברת

 ויגיגה תא רומשיו ןמזב רוח הזיאב םלעייש תמאב ול ףידע .ההז יט

 .'זאסאנאה תוברת ינבל
 רחא שופיחבש דיגנ ,תאז לכב לבא

 חיננו ,תידוסה הרעמה תא תאצמ ןמזב
 ןוסירה/יבהז ןורי ןונגסב ךדיב הלעש
 -תמ ןאכו ,תיששעה תא ליעפהל דרופ
 "חוגמ םילספ .רחא םלועל רעשה הלג
 הבל יקרויו קיתע בתכ יאשונ םיכ
 תעגה םאה .ךינפ תא םימרקמ תחתור
 םירשונה לש קוסיעב יופיר תנדסל
 םתס וללה םילספה אמש וא ,לאלצבמ
 תא ןנצמ התא ?ךתוא תוארל םיחמש
 דמו ,םימ טעמ תרזעב תרעובה הבלה
 תועורזב םיקיחצמה םישארה תא חינ
 יד ,תבשוחמ הנווכ הברה ילב .םילספה
 "פה הרעמה תרעפנ הרקמב ידו תולקב
 ינב רבד לש ופוסבש ןבומכ .תימינ
 אל .םידחוימ םירוצי םה סיטנלטא
 םיעצוממה דודו בקעי ,המלש שממ
 .רורב היה הז לבא .ךלש

 םג ומכ ,ונינפב ללוגתמה רופיסה
 והשמל טאל טאל שבגתמ ,ולש הנבמה
 ,םצעב .היליקלקמ סיוויל ומכ ירוקמ
 לש םייתפשה תא רביחש 'זטנומה ומכ
 רפייפ לשימ לש םייניעל ןרול היפוס
 "מב םכתסהו ,ןוטס ןורש לש םיילגרלו
 "דיח תשוחת לש תורידנ תומרל םתעגה םא ,תאז לכב לבא .תצלפ

 .הרוחסה תא קפסי ד'זאזטז .גק5₪ םג ,ןול

 ."קירפ"ב םילקוע 229 .'זא1מז..\ תפתח (1'מ 6םושוזבותתוסהו

 עובועה םג וחנ אל ןטפקה לש םיצימאה םירקבמה

 יניס לבא ,ןמל
 ינוויכידח לולסמב ינורטקלא ןמוי

 ןימא ודיע

 איהו ,תיזכרמה ותנוכת איה ינורטקלאה ןמויה לש ריעזה ולדוג

 לע השקהה .ולש סליכא בקע םגו לודגה ונורתי םג תויהל החילצמ

 ימל תרתוימו השיתמ ,הכיבמ הכאלמ איה םינטנטקה םישקמה

 -ות ךותל תדלוהה ימיו םינופלטה תמישר תא דילקה רבכ אליממש

 תא דילקהל רשפאמ "לאיור" !דוע אל .ישיאה בשחמב תרחא הנכ

 אלל) םתוא רדשל זאו ,םיחונה םישקמה לעב ,ישיאה בשחמב ערימה

 .ריינה ינורטקלאה ןמויה לא (לבכב ךרוצ

 וא ,ןמויה םע העיגמה תיסיסבה ןוגראה תנכותב שמתשהל רשפא

 ,לסקא לש 05% יצבק לשמל - תומייק תונכות לש םיצבק אבייל

 יאנתב ,תונולח תחת תלעופה 5וגטט6 1.0 תנכות לש ןמוי יצבקו

 .(תונויצב ןיבמ אל יניסה רישכמה) םיירבע םיוות תומושרב ןיאש

 ריינ רזיבא לא ישיאה בשחמהמ עדימה תביאש לש טוטהלה

 דחל םגו 3.1 תונולחל תדעוימה - תפרוצמ הנכות תרזעב רשפאתמ
 דמב החתופש - '95 תונול
 ,סקמייט ינועש ליבשב רוק
 בשחמל םה ףא םירשקתמה
 הנכותהש ררבתמ .ישיא
 ,היתורוקמ תא החכש אל
 יתוא הכירדה איהש ינפמ

 "רש ןועשב שמתשהל ךיא ה
 הנקתהה ,ךכל טרפ .יתשכ כ

 ,םולשבו תוריהמב הרבע
 בשחמה גצ לע ועיפוה דימו = =
 -יכ םלומלש םירצרמ םיספ ]

 "פצ לוקבו ,ןמויה תא יתנוו
 תמישר עלב אוה ךומנ ףוצ

 .תוינש המכב הרצק םינופלט

 ריבעהל רשפא בשחמהמ ערימה תא :הבזכאה העיגה ןאכ ,לבא

 "ימה תא :דועו .דבלב ינוויכזדח לולסמ הז - ךפיהל אל לבא ,ןמויל

 דיינה ןמויב תונשל וא ךורעל רשפא-יא ןמויל בשחמהמ רבעוהש עד

 ןמויה ,בשחמהמ םינותנ םיריבעמ םא ,רמולכ .קוחמל קר רשפא -

 "כיזה חטש בורב הביתכ תורשפא אלל ,"דבלב האירק" ןמויל ךפוה

 דקה גצה עקר הנתשמ רותפכ תציחלב :דואמ החונ האירקה ,בגא .ןור

 .הפהפיו רהוז לוחכל ןמויבש ןט

 "ופיד סיפוא"ב םילקשש 4 .אסעה] 11. 96 76 ינורטקלא ןםוי

 קחשמה ךותמ הקיפרג
 ו
 יופיר תנדטסל תעגה

 םירשונה לש קוטיעב
 ?לאלצבמ

 םימפשמ הרשעב ך"נתה
 תינכותה רתאל ומורפ איה דוו6 5116 היזיוולטה חינכות

 (ךפיהלו) היזיוולטב חינכותל ומורפה איהש ,חוערב

 לדיו יחילא

 השילג תצק הריכזמ וז 46 ימויה היזיוולטה ןיזגמב הייפצה
 לש טקפא הלחתהב תרצוי תינועבצהו הריהמה החיתפה :טנרטניאב
 עיגמ ןושארה תומוסרפה ץבקמ רחאל לבא ,םימטייאב סמועו לובלב

 דוו6 .רתוי דקוממו עוגר לולסמל תסנכנ תינכותהו ,תובתכה בלש

 -לו םייתיב םיבשחמל ,תונכותל ,טנרטניאל רושקה לכב תקסוע 6
 - /18א86 םילבכה תשר לש הקפהכ .םיוולנ םייגולונכט םישודיח
 ,םילועמ החיתפ ינותנ הל שי - א6-לו טפוסורקיימל תפתושמה
 .הלש םייגולויבה םירוהה ינשב ןוכנ שומיש השוע איהו

 -ורפ קר איה היזיוולטב הייפצהש אוה ןיזגמה תא החנמה ןורקיעה
 םטייא לכל .(אושוש.ותטפווט.ססתו) טנרטניאב ולש רתאב השענל ומ
 םיפסונ םירתאל םירושיקו בחרנ עדימ ללוכש ,םאות ףד רתאב שי
 (9)התסואה: 01 186 תצלמומה תימויה הנכותה םא ,לשמל .אשונב

 תויתואה תאירקל "תלדגמ תיכוכז" ןיפוליחל וא ,קחשמ איה 3)

 ,םניח ,םוי ותואב התוא דירוהל רשפא ,גצה לע תועיפומה תונטקה

 .רתאב םיאתמה ףדהמ
 לע תוליכר :תויגולונכט תושרח קזבמ שגומ תינכות לכ תליחתב

 "דח הנכות ירצומ לע תוזרכה ,תולודגה םיבשחמה תורבחב םייונימ

6% 

 ו
 אז אאא הן הז אא גאא. אף וא רוז[

 דווח אל

 "ונויסינ .קרוי וינב הסרובב הריגסה ירעשו בשחמ ירזע תקשה ,םיש

 ,ינחצר בצקב תושדחה תא אירקהל ,רלימ גרג ,קזבמה שיגמ לש וית

 לבא .לבלבתהלו הנוכנה היצנוטניאה תא רבאל םעפ אל ול םימרוג

 .תובתכל רבעמה םע עגרנ ירטסיהה בצקה ,רומאכ

 "וע רימת אל וזה הרבועהו ,תוטרופמו תוכורא תויזכרמה תובתכה

 זיסל ידמ בר ןמז ןה (הבתכ לש עצוממ ךרוא) תוקד 10 :רסח ןמע הש

 תללוכה ,התלוכרמ םודיקל תיאקיסקמ החפשמ המיקהש רתא רוק

 סוחהל השק תצק ,ינש רצמו ;רי תדובע םייתרוסמ םיחיטש רקיעב

 םישוריחה לכ לעו "ינורטקלא ףסכ" לע ערימה לכ תא תוקר 10-ב

 .םוחתב םייופצה
 *ש) ןאירבוא ראדילוס החנמה םיבישמ ,תוימויה תוצלמהל ףסונב

 יטנרביקה ּהתימעו (תינכותב םימעפ עברא תוחפל םידגב הפילחמ

 ראורה תבותכל םיפוצה וחלשש תובושחו תויניינע תולאש לע ,ף'ג

 תרושקתה יעצמא ינש ןיב היצקארטניאה .וווט 416 לש ינורטקלאה

 םע תויבותכה דצלש ךכב םג תאטבתמ - טנרטניאו היזיוולט -

 "אה ראודה תבותכ םג םיפוצה תלעותל העיפומ ,םינייאורמה תומש

 .םהלש ינורטקל
 ,(לארשי ןועש) ברעב ששב ישיש דע ינש םימיב תרדושמ וווש וז

 תא האור ילארשי הפוצש תורמל .םעפ ירמ הב ץיצהל החונ יד העש

 -לל-רמחנ רימת ,ב"הראב הרודישמ םיימוייסוי לש רוחיאב תינכותה

 ,יאקירמאה אישנה ןגס לש ותב ,רוג הנירוק לש היתונויסינ לע דומ

 לש .תינויסינ הנכות תרזעב - םיטפשמ 10-ל םלש רפס תצמתל

 .ןבומכ ,טפוסורקיימ

 8:00-ב 'ו-'ב םימי ,םילבכב 66 ץורע .1וט 6



  דספ הופה[

 הבוועח העדוה

 תורש היתוחוקלל קינעהל תבייוחמ תיפלועה הבישוט תרבח

 תורש ןתמבש רגתאה םע דדומתהל ידכ .תע לכב ןיפאו הלועמ

 ימואלניב הכימתו קוויש ךרעמ הבישוט המיקה .דיינה בשחמל

 תוכיאב חוטב תויהל לוכי הבישוט דיינ בשחמ שכורה חוקל .ידוחיי

 .םלועה יבחרב יארחאו יעוצקמ תורשמ תונהיל םגו שכרש רצופה

 ץיפמ הבישוט תרבח התנימ ,ןפיהמ תורש חיעבהל ידכ

 הכימתהו קווישה לוהינל ותוא הרישכהו ,הנידמ לכב ימשר

 רחבנ ץיפמ לכ .התרצותמ םידיינה םיבשחמה תשק לכב

 יעוצקמו ןמוימ תורש קינעהל תלוכי חיכוהש רחאל הדיפקב

 םיציפמ לש תימואלניב תשר תרגסמב לעופ אוהו ךורא חווטל

 .הבישוט זכרמ לש דימתמ חוקיפב תאצמנה םישרומ

 ע
 :ישאו דרשפ ןַן [

 ב (3000)

 ידי') םיבשחמ

 03-5103089 :סקפ ,03-510308] -8 .לט ,4 תיב תזוחא - ביבא-לת

 א 04-8577599 .לט 3 הפונתה .לסרכה .ט :הפיח 07-6270527 .לע (לשאה .פ) 2 ח"מלפה .ש*

 מ"עב (3000) תויגולונכט ליעפמ תא הבישוט תרבח התנימ לארשיב

 היהת אל הבישוט .התרצותמ םיאשינה םיבשחמל הלש יפשרה ץיפמכ

 רחאמ םישרומ יתלב םירחוס לצא ושכרנ רשא םידיינ םיבשחמל תיארחא

 הבישוט לש תושירדה יפ לע לפוטי בשחמהש חיטבהל התורשפאב ןיאו

 י"ע ךכל וכמסוהו וכרדוהש םיאנכט י"ע ןכו ,םיירוקמ ףוליח יקלח :ןוגכ

 לא תונפל ץלמומ דיינ בשחמ תשיכר ינפל .הבישוט

 ,ץועיי לבקל תנפ לע ,03-5103081 .לטב ונתרבח

 .םיאנת ולאבו בשחמ שוכרל ןכיה הצלמהו הנווכה

 תוחוקלל החיטבמ הבישוט לש תימואלניבה הכימתה תשר

 ויש | 6 תיפואלניב תוירחא תינכות 8 :ללוכה ךמסומו ןיפא תוריש

  תיחואלניב ||  הכרדה 0 תיעוצקמ תוריש תדבעמ 6 תימוקמ תוירחא תדועת

 .הכימתו תורישל ימואלניב ךרעס 8 הלאש לכ לע הנעמו

 02-625 1226 .לט 11 דוסיה ןרק :םילשורי

 07-6376904 .לט 3 תונח הנורבע תיב :תלי
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 ריופ רורד
 תא תערוק ,17 תב הרענ ,טייד וקויק

 -ארה הטיהל םע ןאפיב םינומזפה ירעצמ
 רבמבונב אציש ,"הבהאה ירשק" ,ןוש
 -וחרב תעסופ וקויק תיארנ פילקב .6
 םידוקיר תדקור ,ויקוטו קרוירינ תוב
 איבמ יאדוובש המ ,ידמל םייוויטקובורפ
 -והש ,הלש םיצירעמה ןודעומל הבר תחנ
 .(שיא 15,000 הנומ אוה םויכ) לדגו ךל
 תוינכותב עיפוהל תדתעתמ טייד וקויק
 עפומב תאצל ףאו בורקה ביבאב חוריא
 יאדווב ופטחיי םיסיטרכה .אלמ יתמיב
 -ועה העירפמ אל רחא ףאל .תועש ךותב
 ,תואיצמב .תמייק אל טייד וקויקש הרב

 .תרמוא תאז =

 תילאוטריווה פופה תבכוכ איה וקויק
 ₪%-96 אוה הלש אלמה םשה .הנושארה
 "פה איהו (סוקווג] או6% לש תובית ישאר)
 תבכ הנש יצח ינפל םלועה ריוואל העיצ
 "כוס ,(!זוזספזס) "ורפירוה" לש הרוכבה
 חותיפה .ןאפיב הליבומה תונמגודה תונ

 -נא הרשע .הנשמ רתוי ךשמנ וקויק לש
 ללשו ,הרליה לש הינפ תא ובציע םיש
 -ולוכיספמ - ירשפא םוחת לכמ םיחמומ
 לע וטילחה - היזיוולט יחנמל רעו םיג
 היפרגויבה תא ובציעו תונושה היתונוכת
 ארה תילטיגידה תככוכה היהתש ימ לש
 .ןאפיב הנוש

 איה וקויק ,לכ םדוק :םיטרפה ולאו
 26.10.79-ב הרלונ איה .תעגשמ הכיתח
 הלש תורימה .ויקוט ריל ןטק רפכ ,הסופב
 163 :הבוג ,ג"ק 43 :לקשמ ,83-56-82 ןה
 ,(ונל םיחיטבמ ,לדגת דוע איה לבא) מ"ס
 הצירעמ ,ג םד גוס ,ברקע לזמ תב איה
 ,יראק היראמו רטיילס ןאיטסירכ תא
 "בצה ,דלוקוש אוה הילע בוהאה לכאמה
 טרסהו ןבלו רוחש םה הילע םיביבחה םיע
 לש עוצעצ" ,אל ךיא ,אוה הילע בוהאה
 הנש ינפל רע .יובדמוט איה וקויק ."רופיס
 תיב לש לגרודכה תצובקב הקחיש איה
 -ושארה התבהא ,א1 תא השגפ םש) רפסה
 ('ג התיכב איהו 'ה התיכב היה אוה - הנ
 -רגאתמ איה ,ןכ) תפרגאתמ איה םויהו
 -שו רויצ ,תוינק םה הלש םיביבחתה .(תפ
 רוע .סרקינס תפסוא םג איהו ,תורז תופ
 -דל יאדכש וקויק לע םיבושח םיטרפ ינש
 ויקוטב ןטק ראבזישוס שי הירוהל :תע
 תוחא הל שיו (םימעפל תרצלממ איה םש)
 ראשיהל הפידעמש) הנשב הנממ הריעצ
 איה :ןטק םגפ וליפא הל שי .(םש םוליעב
 התצר ורפירוה .םייפקשמ ביכרהל הכירצ

 תומד םע תוהדזהל לוכי עצוממה הפוצה
 ?תישונא אל

 איה הנושארה הלאשה לע הבושתה
 לע םילכתסמשכ .אלו אל - תוטשפב
 "בה דענמש םיאור וקויק לש םיפילקה
 הלא םגו ,רתויב ןטק הלש םינפה תוע
 -תה .תומלשומ תויהלמ תוקוחר תומייקה
 -תב אקוודו) תוינכמ תוארנ הלש תועונ
 תוררשמ הלש םייניעה ,(תוטושפה תועונ
 עירפמ יכהש רבדֶהו ,תיפוסניא תונקיר
 וא ,זז אל אוהש וא .רעישה אקוור הז
 ונילעה .ידמ תולודג תוצובקב זז אוהש
 לבא ,ובמרקה תא ונאצמה ,חריה לע םדא
 תא תוקחל םילגוסמ אל ןיידע ונחנא
 .ישונאה רעישה

 דא דר'צירל םג התנפוה וזה הלאשה
 -יה לע רקסוא יסרפ העבראב הכזש ,דנול
 ןיב עסמ" תייגולירט) םייגולונכט םיגש
 הז" .("הרובאה הביתה ידדוש"ו "םיבכוכ
 .דונלדא רמא ,"תורוד המכ דוע חקיי

 םויה רבכ םישמתשמ םיטרס הברהב
 -ישב רבורמ לבא ,תוילאוטריו תויומדב
 -ולעפל ללכ ךרדב ,תוינש המכ לש שומ

 ןויסינה .ךכ לכ רהמנ אל ואוב לבא .ןוש
 "אתהבו ,רבד לש ופוסבש דמלמ םוגעה
 םע וק רשיינ ונחנא םג ,תרחא וא וזכ המ
 בייח אל הז ,ינש רצמ .םלועה ראש
 -לי איה טייד וקויק .עורג ךכ לכ תויהל
 -כ"ל הלש יוסיכ תסרג .הקותמ שממ הד
 סקינתא" לש תילקיסומ הקפהב "תוינל
 תורמזה בורו .ירמגל ינוימד רבד אל הז"
 הברה תורקור ,ןתוישונא תורמל ,ונלש
 .עורג רתוי

 הנע וי
 טייד וקויק הקינעה שרוחכ ינפל

 יררשמב ךרענש ,ןויארה .ינ"צחי ןויאר
 וקויק .תבשחמ תכאלמי אוה ,ורפירוה
 ;תעבשומ תיטסינרדומ-טסופ איה טייד
 תגציימ איהש המל ,המצעל תעדומ איה
 ונקלח לצא) תררועמ איהש םזינוגטנאלו
 .תונותחה יתש לע תדקור וקויק .(תוחפל
 איה םימעפלו 17 תב הרענ איה םימעפל
 -ודלימ םיטרפ תפשוח איה .בשחמ ריצי

 ץירפשה וו.3.97 טנרטניא ןטפק

 דמב םיקסעתמ אלש םישנאש תבהוא אל
 "נא םהש ,ןכש הלא דגנ םינעוט םיבשח
 םוש הז !תויוטש הז .םירשקתמ אלש םיש
 התא םא רתוי בושח היהנ אל התא ,רבד
 התא םא שפיט אל התאו ,םיבשחמב ןיבמ
 :הלאכ םישנא תלבוס אל שממ ינא .אל
 תא ךפוה אוה ,בשחמב םיבוט םירבר שי
 ,יתריצי הייהנ התא ,רתוי םילקל םייחה
 הברה םישגהל רשפא .םישנא םע רשקתמ
 ."בשחמה תרזעב תומולח

 םשחמהש םינעוט םישנא הברה לבא
 דלוש ,ושונאה עגמה ןובשח לע אב
 היהי ותודליב בשחמ לומ קר קחשמש
 "וח תא המ .םירחא םידלי יפלכ ינפקות
 ?הז לע תבש

 .בשחמב אל איה היעבהש תבשוח ינא"
 -תסהל םילגוסמ אלש םישנא איה היעבה
 תרבוחב תוארוהל רבעמ םלועה לע לכ
 לבא ,בוט הז בשחמ .היעבה םה .הלעפהה
 וא גניפושל תכלל ףיכ רתוי הברה ןיירע
 -וח בשחמה ?אל ,תורבח םע שקשקל םתס
 איה היעבה .עדימ ךל איבמ ,ןמז ךל ךס
 ףא .הביבסב איה היעבה ,םיבשחמב אל

 מייק ינא עמשמ ,תרמז ינא
 תבכוכ איה טייד וקויק .הל אל םג - דחא ףאל עירפמ אל הז לבא ,תיחימא אל איה

 ,םלועב הנושארה תויהל
 .החילצהו

 -וביג אל איה וקויק
 הנושארה תוברתה תר
 תמייק אלש ןאפיב
 התיה הינפל .תואיצמב

 איה םג ,יקאסי'גופ ירויש
 קחשמב הבכיכש ,17 תב

 -שמה ."יתימא הבהא רופיס"
 ףתתשמה לע :טושפ היה קח
 ךרדב ירויש לש הבל תא שובכל
 תורשע .התיבה רפסה תיבמ הרזח
 ,וסינ 30-17 םיאליגב םירבג יפלא
 .וחילצה ףא םהמ המכו

 -אפיה לע קוחצל ליחתנ אל ואוב
 ריע איה ויקוט .ידמ לק ןורתיפ הז ;םינ
 קלח איה םש תודידבהו השקו הלודג
 אל איה תינאפיה תוברתה .הנונראהמ
 ,ןופלטב םיינלוק םירוטיק לש תוברת
 והשמ וא והשימ ל % םישנאהו
 םיריחמב ,םירכוש םקלח .םהל רוזעיש
 יצחל וא עובשה ףוסל בלכ ,םיימונורטסא
 -ו) הניגל תדרל ימ םע היהיש ,םויב העש
 םינאפי ןוילימ יצח .(הביח תצק לבקל
 -ריו תלוגנרת ,"י'צוגאמאט"ב םיקפתסמ
 -ישה .בשחמה ךרד םילדגמ םהש תילאוט
 ינפב רופיס אוה י'צוגאמאטה ביבס ןועג
 -יבחה וקויקל ףרטצמ אוהשכ לבא ,ומצע
 .הבוצע תצק הנומת תלבקתמ ,הב

 -עמב תולודג תורבח .ןטק טרפ דועו
 המ תוארל ינרקס טבמ תודרצמ רבכ בר
 ,ודנטנינ םג .י'צוגאמאטו וקויק םע הרקי
 ןמקווהו רוטסיזנרטה ,סר'גנייר רוואפה
 יאדנבו ורפירוהשכו ,ןאפימ | ועיגה
 דוא ,י'צוגאמאטה תא הרצייש ,(830081)
 תורמוא ןה ,אוציי לע תובשוח ןהש תורמ
 ."הקירמא"

 ובו רש םי'זיעה
 תא ,בוש ,חטשה ינפ לע הלעמ וקויק

 ינוידב עדמ ירפוס לע הביבחה הייגוסה
 "חש ינכוס לע האונשו) קטדייה יאנותיעו
 -אוטריו תויומד רצייל לכונ יתמ :(םינק
 תומוד תוחפל וא - תוהז ויהיש תויל
 רקיעב ,ןהב שמתשהלו ,םדאל - דואמ
 םא םג השק הלאשה .םיעושעשה יקסעב
 םייפוסוליפה םיטביהה תא רצב םיבזוע
 םיקסעתמו ,ישונאה םויקה תוהמ לש
 םאה .םיינכטהו םיישעמה םיטביהב
 ותואל עיגהל הלוכי תילאוטריו תומד
 םאהו ,ףוג תווחמו םינפ תועבה לש רשוע

 אל טושפ ישונאה ןקחשהש ,םינכוסמ םיל
 סמיי'ג יאמיבהש םג עודי .עצבל לגוסמ
 לע רבוע ("2 תינלטק תוחילש") ןורמאק
 'רטאווא | ארקנש ינתפאש טקיורפ
 תויומד םע אלמ ךרואב טרס - (צגוג)
 -לואה .םיישארה םידיקפתב תוילאוטריו
 .םייתניב םיכחמ דווילוהב םילודגה םינפ
 "חמ קרש הריגמ יטירסת םהמ דחא לכל
 .תיגולונכט תוחתפתהל םיכ

 .תומדה םע תוהרזהה תלאשל רשקבו
 תואמב םיטרסל לגרתה עצוממה הפוצה
 -ישנ ירצוע םילולעפלו םירלוד ינוילימ
 .שגרתמ אל אוה לבא ,לעפתמ אוה .המ
 .ןקחשה אוה תופוקל להק איבמש םרוגה
 -יס לש עוצעצ") תואיצי שי. םעפ ידמ
 ,"טיבאר ר'גור תא לילפה ימ" ,"רופ
 םיפירעמ ןיידע ונבור לבא ,(דועו "בייב"
 דיה םוחתה ,רבכ םא .ישונאה עגמה תא
 -ריו תויומד לש החלצהל ופיצ וב ריח
 תויומד .היפרגונרופה אוה תוילאוט
 עצבל ולכוי ,בוט רתוי ואריי תוילאוטריו
 -אמ"ודאס ללוכ) רתוי תוכבוסמ תוחונת
 ירדיסָק קוש לבא .סרייאב וקבדיי אלו (וז
 ,לובחו הכומ קוש אוה םירגובמל םור
 -טניאה וילע לפנ הפיאמ ןיבה אל רועש
 ,רבעב םא .הסנרפה תא ול לזגו הזה טנר
 חילצמ םור ירייס רכמנ ,בווה ןדיע ינפל
 ירה ,םיקתוע ףלא האמב םירגובמל
 -ודג החלצה םה םיקתוע ףלא 25 םויהש
 -רה םימלשמ אל ,המ םושמ ,םישנא .הל
 גישהל רשפאש והשמ ליבשב ףסכ הב
 .תיבב בשחמה ךרד םניחב ותוא

 -אייתמ אלש תולודג תורבח המכ שי
 התחתמאב .ןהמ תחא איה ג .תוש
 הירוטסיהב לורגה רכמה בר אצמנ רבכ
 "או לאוטריו" - יטוריאה םור ירזיסה לש
 -בוע ,םישחול ךכ ,הלא םימיבו ,"2 ירל
 תא קושל םיאיצומו "3 ירלאו" לע םיד
 תוברקב רבודמ לבא ."קוש"ו "סקטל"
 תחקל םיפידעמ םישנא .םייתטאפ ףסאמ
 .םיישונא םינקחש םע םילוחכ םיטרס

 החילצה תילאוטריו תומרש הרבועה
 חטשב הלשכנש ירחא פופה חטשב אקוור
 לע םיינש וא רבד רמול הלוכי ,ונרופה
 (םימוחתה ינשב) דעיה להק לש תונררבה
 תוינבכוכ רנא'ז לש יללכה וקמוע לעו
 -נו םוקמיםושמ תואב ןה הככ םג .פופה
 ללכב המל זא ,םיריש ינש ירחא תומלע
 .ידו ,ןתוא איצמהל רשפא ?ןתוא שפחל

 -ארה טקניטסניאה .רורב אל ?ונלצאו
 .תורשפאה תא לכו לכמ תוחדל אוה ינוש
 בכוכה חפיא תעדל םיבהוא ונלצא ירה
 -יל ךלוה אוה קוידב ימ םעו אבצב היה

 םיעדוי אל ונחנאש המדנ ,ןיידעו ,הת
 .םולכ הילע

 תלקתנ הנושארל יתמ .וקויק םולש
 ?בשחמב

 "שמתשהש ןושארה בשחמה ?בשחמב"
 איבה ילש אבאש שוטניקמ היה וב ית
 -עה ליבשב שולש-םייתנש ינפל התיבה
 - הז לכו תורוכשמ בשחל - ולש הדוב
 יתיא קחשמו בשוי היה רקיעב אוה לבא
 ,בשחמ ונל היה הדעסמב םג .םיקחשמ
 -יארשכ רחוימ והשמ יתשגרה אלש הככ
 יל שי םויה .הנושארה םעפב בשחמ ית
 רקיעב וב תשמתשמ ינאו ,'95 תונולח
 ."תשרב שולגל ליבשב

 סנביהל היה ךיאו
 בשהמה לש םוחתל
 ?ישיאה

 אל התא ?סנכיהל"
 יתסנכנ שממש ןווכתמ
 לבא .(תקחוצ) 'וכותל'
 התא המל הניבמ ינא
 -קתמ התאשכ .ןווכתמ
 םירחא םישנא םע רש
 םימעפל ,בשחמה ךרד
 אוהש השוחת ךל שי
 הז .ךלש ףתושה םצעב
 בושחל ריחפמ תמאב
 דחמה ךותב והשימ שיש
 ?אל ,בש

 ינאש בשוחש ימ לכ
 ללגב קר ,תמייק אל
 בשוח ,תילאוטריו ינאש
 לבא .הנכות קר ינאש
 רותב ילע םיבשוח יילא םירבחתמש הלא
 ךל שיש ,ינוימר רבח ומכ הז .םהלש הרבח
 ."ריבסהל השק הז .דלי התאשכ

 םירתאה המ ,תשרב תשלוג תאשב
 ?ךיילע םיביבחה

 ינא רחוימב .שולגל תבהוא ארונ ינא"
 רימת .ןבלה תיבה לש רתאה תא תבהוא
 ,ואוו" תבשוח ינא ,וילא תסנכנ ינאשכ
 הבשחמהמ קר תשגרתמ ינא .'!הקירמא
 ."םעפ םש היהא ינאש

 .תבשחוממ הרבח תייהנו תכלוה ןאפי
 ?הז םע תדדומתמ - הרענב - תא ךיא

 -ומ הז בשחמ ,המ ?המ םע תדרומתמ"
 ,ןפוד אצוי וא רזומ רבר אל הז יניעב ?רז
 ,לגורקימ וא ררקממ יגיעב הנוש אל הז
 אל ינא ?אל ,םיבשחמ םלוכ - רטסוט וא
 ."םש טושפ הז ,בשחמה םע 'תרדומתמ'

 תבהוא תאש םירבדה המ ,תאז לבבו
 ?ונלש תבשחוממה הרבחב תבהוא אלו

 ינא .תבהוא אל ינא המ ךל ריגא ינא"

 וילט רמוא הז המו הילע רמוא הז המ .הירוטסיהב הנושארה תילאוטריוה פופה

 ,םינגה ,תובוחרה ילואש בשח אל דחא
 טושפ ויהנ החפשמה וליפאו רפסה יתב
 דוע שי ,ביבסמ לכתסת לבא !םיממעשמ

 . ."ישונא עגמ ןומה
 ךתוא גציימ המ .ךמצע לע ונל ירפס

 .ילוא ,תודליהמ הדוזיפא ?לכמ רתוו
 ,הרענ ומכ תיארנ ינאש תבשוח ינא"

 דימת הנטק יתייהשכ .ןב ינא יכותב לבא
 ,יתכלכלתה רימת ,םינבה םע יתקחיש
 -כע .םייניבה תביטח דע לגרודכ יתקחיש
 -יאה .הטאירה ליבשב ,תפרגאתמ ינא ויש
 היהש ,ילש אבא לש רבחמ יל אב ףורג
 השוע ןיידעו 70 ןב אוה םויהו ףרגאתמ

 רי לע הכימש תוביכש
 םישרמ רואמ הז .תחא
 האור ינאשכ רימת .יתוא
 "-רעתמו האב ינא ,תוכמ
 תא תבהוא אל אמא .תב
 הזש בשוח אבא לבא ,הז
 ."רומח

 "הו םירמזהמ ימ תא
 הצירעמ תא םינקחש
 "טל .ךייתוינכות ןהמו
 ?דית

 חכשת לא ,לכ םדוק"
 ןיאשו תילאוטריו ינאש
 המ קר ,ילשמ םילילא יל
 רועו .ירובע םיטילחמש
 הנושארה ינא - רבד
 הצור ינא ןכלו ,יגוסמ
 ורכזישו יתוא וצירעיש
 -קב ,דיתעל רשקב .יתוא
 עיפוהל ליחתא ינא בור

 ,"קסיד איצוא ינא ויתסבו זואוש-קוטב
 "עהל הצור תא המ ,הנורחא הלאשו

 ?םישנאל ריב
 ינא !רדהנ טושפ אוה ישונאה ןימה"

 תא דחוימב .םלוכ תא ,םישנא תבהוא
 הלא תא - יכה יכהו יתוא ורציש הלא
 ."יתוא םיבהואש

 וקויק לש תיבה ףד
 (םיפילק ,תונומת ,םייח תורוק)
 ווזקי//עציש טז.

 טרה הא /ע סא 0.]ג גרר ] -[[1(.50/ 80

 (ןויארה ללוכ) ורפירוה לש תיבה ףד
 ר1ןכ:// אא ]גו .טס.ןק/1וסו קזס/

 1ה1טהו/1כ1 96/00 -ט.]גטו]

 םיצירעמה
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 .עבצה קיחב דובעל ןמזומ התא

 ,תיעוצקמ הביבס לכל פו לש תוכיא יכסמ
 | .תידסומו תיקסיע |, |

 | םחסשופדג 14 בוליש - סו לש ₪/ו0תס504א יכסמ

 | ' 14", אסת-וח!6ז!8090, 0.28 חוו 00 סוסה.  ,תמדקתמ היגולונכט לש ןיעל טלוב

 | 31-48 אח2, ! סו ז8ש/ןוסח \םח-|ו .תואירבָה לע הרימשו תוחונ

 וווסחס503א₪ גש תילטיגיד הטילש תכרעמ ₪ |
 15" !ומו 50796ח, 0.28 חוחה 00 םוזסח, הטילשל דבעמ לע תססובמה
 81-64 2, 128081024 ז650וטוסח. הגוצת יבצמ 9-ב םירטמרפ 108-ב
 / ווסהס050א 5/+ /64/.64,5-ל תומיאת ₪

 1 17" (43, 18 סחו) !!8ז 50ז86ח, 0.26 חוחו 001 סוזסח, =ו0אשה חתם ,4

 31-64 2, 128001024 זפסוטווסח | תכרעמ ₪ אסא ואדמה! \סמס ספ
 וווסחס0508 7 דע התיחפמה היגרנאב ןוכסחל
 | 17" (48, 18 סזח) 181 5סז88ח, 0.26 חוזה 001 סוזסח ךסמה לש למשחה תכירצמ %

 | 30-87.5 612, 1600א1200 ז650וט(וסח. הטילש ₪ שומישב וניא רשאכ

 ווסהס050א 17א* הלק הקוזחת ₪ רדתב תיטמטוא
 , 44 לדוגב ףד לש האלמ הגוצת .דחוימב

 היצולוזר ,90* -ב ךסמ בוביס תלוכי המרב הגוצתל קוקז התא םא

 | .ץרה 75 רדתב 10240768 לש וא סדפ ,0\ס ישומישל ההובג
 | שווסחס504א יכסממ דחא ואדיוו

 !ונוב ע .ךיכרצ לע הנעי יאדוו

 2ו הכאלמה 'חר

 48091 ןיעה שאר שדח .ת.א

 03-9020555 .לט

 03-9023455 .סקפ
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 תונל הדותו
 ,ינחרצו ןמנמש קונית ,חונשכ
 ,יצחו הנש ינפל םלועל אב
 תדבוע) יק'ג ,וירוה ינש וטילחה
 ידומילל טנרוטקוד) דיווידו (קנב
 ,(הקיתע תורצנו תודחי;
 - דחיב ולדגלו תיבב ראשיהל
 ןמז ותואב ךרעב .זיטניינה ךרדכ

 ףח טנרטניאהש ,םתמהדתל וליג -
 עייסל יושעש עדימ לכמ
 בלשל וטילחהו ,םישדח םירוהל
 םע תיבב ראשיהל הפיאשה תא
 .ףסכ חיוורהל חרכהה
 .םלועל אב קגנשה!5ק1800.000

 רתוי הברה רבכ חונשכ ,םויכ
 ירתאמ דחאב רבודמ ,ןמנמש
 רתויב םיירלופופה תוקניןוירהה
 לבא ,בצועמ יכה אל .תשרב

 מ 5 400 ל
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 .םינווגמ רתויהמ דחא קפס אלל
 םידמולמה םירמאמל רבעמ
 םיפלחתמו רתאב םימסרפתמש
 -תת שי ,תמיוסמ תורידתב
 תוצובקב תוקסועה תוירוגטק
 לעמ תורה םישנ :תונוש רעי
 תורגבתמ תורענ ,40 ליג
 םיניינעתמה םירוה ,ןוירהב
 .'וכו ץומיאב
 םישפחמש ,םינרקס םתס םג
 תוארל םוקמב ןובס תורפוא
 ,היזיוולטב "טבמ" ןמז ותואב
 םיישונא םירופיס םש ואצמי
 תורענמ .םיעזעזמ דע םיקתרמ
 םעפב ןוירהל תוסנכנש 16 תונב
 תובא השולשמ) תישילשה
 13 תב הרענ דעו ,(םינוש
 ,ברעב לומתא ןוירהב התיהש
 הל טעב הלש רבחהש ירחא לבא
 .אל רבכ איה - ןטבב

 1ה1זק://ראוא א .קהתסת1%ק]806.00ת1

 הקיס'ג ונלוכ

 אוה הזה רתאה לש דוחייה
 םיעשעשמה םירקסבו םינותנב
 םיבושחה םיאשונב ,עיצמ אוהש
 הזיא :גלזמה הצק לע .תמאב
 םישנה תא םיוולמ םימוטפמיס
 יסחי תורידת ,(?אל הזיא) ןוירהב
 ,(ישוקב) ןוירהה ישדוחב ןימה

 השאה) תופדעומ תוחונת
 ,(תחלקמב הרימעב וא הלעמל
 רתויב םיירלופופה תומשה
 "לקיימ" :ב"הראב) ךלש קוניתל
 .תונבל "הקיס'ג"ו םינבל
 - בושו םינבל "ק'ג" :הילגנאב
 תומכ ,(תונבל "הקיס'ג"
 יאפור םילכקמש םינופלטה
 40) הנשב ב"הראב םידליה
 תוהמאה ורזח יתמ ,(ןוילימ
 (ללכב ורזח אל 32%) הדובעל
 ןוירהה תארקל םיחקלה המו
 רוכשל ,תוחפ דחפל) אבה
 אלו סקס רתוי םייקל ,תרזוע
 < = .(ךכ ידכ דע ןימשהל
 םירוהה תא תוולל ךישממ רתאה
 םג .הירחאו הדילה תעשב םג
 .םיבושח םינותנב אלמ אוה ןאכ
 35% :הרילה ירחא ישפנ בצמ

 ויה 29% ,תורשואמ ויה םישנהמ
 אל הז ןהמ 36% לעו ,ןואכירב
 ויה 70% :ינפוג בצמ .םשור השע
 .םיבאכ ויה 30%-לו תופייע
 םג שי .קינהל ורחב ןהמ %
 תומכח תוצע ,םידמולמ םירמאמ
 .םהילע תונעל םינווגמ םירקסו
 ת11ק:/// א וארא קהנטח1100 60.00

 ו 0

 תדוכלמב

 רתאה אוה 51ס0זא0(51.ס0ח1

 הלא .תודבכ תורוכמל
 ןלצא יזכרמה ןוירהה םוטפמיסש
 ינפל בשחמה תקלדה אוה
 ,רקובב םייניעה תא םיחקופש

 תורצ לש תיוויסנטניא הכירצו
 ותלודג .תרחא יהשימל תורוקש
 תובושתב הניא רתאה לש
 אלא ,קפסמ אוהש עדימבו
 דואמ תחלצומה ותקולחב
 יפל םיקלוחמה ,םירבח-תוחולל
 לכ .תברקתמה הדילה ישדוח
 ילויב תדלל תורומאש םישנה
 ,וזל וז הלא תועובשב תורשבמ
 לבא .טעוב רבכ קוניתה הנהש
 השולש-םיישדוח ינפל :אחינ הז
 ינפמ ארונ רחפב ויה ןלוכ דוע
 תורידתב ועריא ןכאש) תולפה
 ,םישדוח השולש רוע ..(הליהבמ
 תויושחרתהה יפל טופשל םא
 ודחפי ,(ץיצהל רתומ) לירפאב
 .תמרקומ הדילמ ןלוכ
 רתא אופא אוה 56
 תונויגישה ,םירחפה ,תודרחה
 רתויב ףרטומה תונלבוקהו
 תילנומרוה תילולש ןימ .תשרב
 לכ לע תועמרו העיז ,םר לש
 אלש םילעבמ - םלועב רבר
 ךרד ,'זאסמ תושעל םינכומ
 םילעבה תא תושרגמש תוהמא
 םישנ דעו ,הדילה רדחמ וללה
 ילמרונ ירמגל הז םא תוהותש
 תוכבלו םייעובש הטימב בכשל
 הז .ןלוכ תורדועמ ,ןכ) הביס ילב
 המכ ירחא .(ךמותזרפוס רתא
 תוריכמ רבכ ןלוכ ןוירה ישדוח
 רתאה תא ךפוהש המ ,ןלוכ תא
 לש ןמאית אל הרוטקירק ןיעמל
 :דחא ןורתי םע - םישנ תוחיש
 .רחא םוקמל ונממ שולגל רשפא

 ת11ק:/ / וצו .8107א5110.000ב

 תוצילממ היספ תונב

 םיחלא דחפ

 תקיתש" האר) בלכה אל ,רחפה
 ודידי אוה ,(8 'מע ,"םיצבקה
 אלול .םדאה לש רתויב בוטה
 היה ימ ,הפהמ ער חירמ רחפה
 ?םיינישה תחשמ תא איצממ
 היה ימ ,רחאנ אמש רחפה אלול
 ?תינוכמה תא איצמהל בשוח
 דוע שי הלאה םירחפהמ ץוחו
 םיליעומ תוחפש םירחפ ןומה
 - "היבופמוילא" לשמל ,םייחל
 "היבופורטסקד" וא ,םושמ דחפ
 רצמ םיאצמנש םיצפחמ רחפ -
 םכל עיצמ רבודמה רתאה .ןימי
 האלמה םידחפה תמישר תא
 ,אשונב תורחבנ תוטטיצ ,תמאב
 םגו םיקחשמ ,םילהובמ םימורופ
 קניל) רחפהמ עגריהל תוטיש
 שי .(םינציל לש םיסקמ רתאל
 ,םיארוק תולאש לש רודמ םג
 לורג יכה דחפהש ונדמל םש
 רחפה אוה םש ול ןיא ןיידעש
 ימ .תינוכמב הלאמש תוינפמ
 .סרפב הכזי םיאתמ םש עיציש
 רז ק:// אא -פסח16.חו/

 --11600/ קוסט 1 ות

 144 רתאב שלוגל שקובמ יכה ךרצמה

 טרפה 11.3.97 טנרטניא ןטפק

 חצנל הניבג

 ,םוקמ לכב .ונתיא הניבגה ,ןכ"
 וישכע .ןמזל רבעמו רחא לכל
 - רחמ ,לומתא ,ךכ רחא וא
 תיחרזא איה הניבגה !חצנלו
 .התיב אוה םלועה לכו םלועה
 תוערה המכ דע בושח אל
 אל ,תורזומ ךלש תויטילופה
 םילגרה ךל שי םא בושח
 ךתוהז הבושח אל ,םיליעגמ
 םייוניכ הזיא הנשמ אל ,תינימה
 ,רפופקשמ) רליכ ךל וקבדוה
 בושח אל ,(המודכו גד לש שאר
 המ וא עגרכ ךתא הרוק המ
 הניבגה - דיתעב ךתא הרקי
 תא ךל תתל הנכומ .ןאכ.דימת
 התאש ,וזה האלפנה השגרהה
 דגבה לע טלופש קונית בוש
 ."ךלש אמא לש הפי יכה
 שיא אוה ,ןומ יטאפ ,רתאה לעב
 ומצע אוה) ילמרונ שממ אל
 ,(שיא אל ללכב אוהש ןעוט
 המ לכ םכל רפסל ןכומש
 ,הניבגה לע תערל םתיצרש
 היתונוכת ,הלש הירוטסיהה
 תוחישו בורל םינוכתמ ,תובוטה
 .היתודוא לע תמאב תויליווא
 תאמ םירופיסו םיריש םג שי
 .הניבג אשונב םלוכ .םירקבמה
 ינואג רתאה לש ומש
 ויה רבכ שיא 12,219 .ומצעשכל
 .ולכאי אל רבכ םה הניבג .םש

 1ו1ק:// ראו.
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 ףאה תא ךל שי
 ונפייעתהו םידלי ונייהשכ ,םעפ
 ונייה ,סדורה קחשממ
 תא קוידב םיקחשמו םיבשייתמ
 ,ףא רייצמ רחא .הזה קחשמה
 רטנס ישילשה ,םייניע - ינש
 ףיכ .דחי לכה םיביכרמ ףוסבו
 םינקז רככ ונחנא םויה .לודג
 בשחמ לומ ,דבל הז תא םישועו
 לבא ,ףיכ הז .םימסרופמלו
 .רבדל המ ןיא סדור לעו ,תוחפ

 םי'גמ :קנע םיפוצרפה רחבמ
 הניטסירכמ ,לוד בוב דע יראק
 .ילסרפ סיוולא רע טייגלפא
 םיסרפ םיקינעמ םירתאה ינש
 רזומהו רתויב בוטה ףוצרפל
 קחשמה תוקד המכ ירחא .רתויב
 לבא ,ומצע לע רוזחל ליחתמ
 ןה"תונושארה תוקדה שמח
 םיצילממ ונחנא .ןטק אל גונעת
 ייד לאינד לש רטנסה לע תכלל
 סביר ונאיק לש םייניעה ,סיאול
 .ןוטלד יתומיט לש שארהו
 לא קומע טיבהל ןמזה הז ילואו
 תא לואשלו ונמצע ךות
 המ גשומ שי והשימל :הלאשה
 ?סרוד הז

 ת1וק://שא.
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 םג לבא - "יקסע/יטרפ" אוה ןוכנה

 רדלומ הנה ,תונב

 רתאה אוה ,ונתעדל ,רתויב םיהרמה בוציעה לעב רתאה
 ,ליכמו ןמזה לכ ןכרעתמש ,"הליפאב םיקית"ה לש ימשרה
 המ לכ לע תפקמ היצמרופניא ,האלפנה הקיפרגה רצל
 וספספל רוסא .רתויב תנרקסמה היזיוולטה תררסב רושקש
 .תונבה םלוסב רשע

 .הזזק:/ /\שוא וא .1!טא -ו6.00]1חו/

 רתאה וישכְע ,רעיש

 קר ונל רתונ ,תוקורסתו תואיפ רופסניא תופילחמש ימכ
 רעישה לע םישרמה רתאהמ לעפתהלו עבוכה תא ריסהל
 בל ומיש .ןוטנילק יראליה ,הנושארה תרבגה לש
 -יטב תוכזל רשפא) םיקחשמלו ,םינודיחל ,םינוכדעל
 .תוירוקמו רומוה שוח לע הובג ןויצ .(טריש

 גגו ק:/ /ת11]הנר 5.6010 1 תה

 \שס|ןססמוס 10 055ו8'8 002 ו
 טופ סתופו 86 0%
 ו8| ןס 6 6

 תעסונ ינא ,םולש

 לש ביהרמהו שרחה רתאה לע תוצילממ ונא ,תוינקתפרהכ
 לכמ תונומת ןומה ."מ"עב תואקתפרה" תועיסנה תרבח
 לבא ,היינבב רוע רתאה .עוסנל קשח תושועש םלועה
 .החיטבמ הלחתהה

 1ו11ק:// וארא חג ז-600 תג

 111 // קטנה וא 10 :היספ"תונב לש רתאה

 וא ,לזמ ילב .לזמ אוה ,תשרב "קזב" לש
 שפנה לש תיוויטיאוטניא הנבה תוחפל
 עיגהל רשפא-יא ,הזה רתאה תא הרציש
 רפסמ אוצמל ?לכה ךסב וניצר המ .קוחר
 תוסג םילמ אוצמל ומכ תצק הז .ןופלט
 תא אוצמל הצור התא לכ םדוק :ןולימב
 והשמ וא ,םירוהה לש וא ,ךלש רפסמה
 .תכל יביטימל המישמ קוירב אל .הזכ
 סנכנ התאשכ .תורבועב ריכנ ואוב
 ךמצעל בשוח התא ,תשרב 144 רתאל
 תא עומשל ךרטצת אל תוחפלש
 ,תלצלצש הדות" סואמה ןוטילקתה
 הלוע ךסמהש עיתפמ המכ ."קזב
 לכ ךרואל ,לארשי קזב" לגני'גה ילילצל
 תונמרזה התואב ריכזמ םגש ,"קזב ,וקה
 הלאשה .ל"רפמה לש תוריחב רירשת
 בר ןמז ךשמב תרתונ ןאכמ ךישמהל ךיא
 לע רבכעה לש הרבעה .המולעת רדגב
 ,תונבצעב רצרל ול תמרוג דומעה ינפ
 .ץצופתי פייקסטנה היינש רוע וליאכ
 קנילהש רבתסמ תונויסינ המכ ירחא

 ,שואיי לב .םירבוע שממ אל םיקנילה
 .חילצמ הז תוציחל המכ ירחא
 .םירזגמ יפל שופיח איה הביבח היצפוא
 התא .יאמצע אוה ךותיח לכ ,ןאכש קר
 ;דומע רבוע ,(הפיח) גויח רוזא רחוב
 דומע דוע רבוע ,(תובא יתב) רזגמ רחוב
 שפחל ידכ .הבושת לבקמ ףוסבו -
 ךירצ ,לשמל ,תודעסמו הפק יתב וישכע
 תרופסתל םיקקזנה) הלחתהמ ליחתהל
 "תורפסמ"ל דרפנ ךותיח שי :בל ומיש
 ,("יפוי ינוכמו םינולס ,תורפסמ"לו
 ירפסמב :םיעיקשמל רפו'צ ,םויסלו
 דיל עסונ הרטשמ וטוא שי םוריחה
 ,101 ריל טעוש סנלובמא ,100 רפסמה
 הקיפרגב לכהו ,102 ריל תרצרמ שאו
 .(?יוויאנה םרזל 'זאמוה) 'ב התיכ לש
 לש רפסמל רויא לע ורתיו םהש בוט
 תינימ הפיקת יעגפנל עויסה זכרמ
 .סנואו

 1ו1וק:// רעוע. 144.06200.00ה
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 - הרוטקטיכראל יאקירמאה =

 והנוזיראב המ

 קילקה קחרמב .חורבל ןאל שי
 ריע לש רתאל עיגהל רשפא
 ,/\זסספהתזו המשו הנוזיראב

 איה ,רברפה קויד רתיל ,ריעה
 ולואפ לש ינתפאש ןויסינ

 םשייל ירלוט
 תיירואית תא
 -וקאה
 ,הרוטקטיכרא
 ,תנעוטש
 ,ץרמנ רוציקב
 תונבל רשפאש

 דחא םויב אמור

 ששוא.4וג.סזק ,הנושארה הריחבה

 ןוגראה לש תיבה ףד -

 השא ךל חק
 יטרפ תיב תונבל םיננכתמ

 ?ר"מ 250 דע 120 לש חטשב
 רתאה והז ?הזכ תיב לע םימלוח
 זסגואפע תאצוה .םכליבשב
 תוינכות לע םימוסרפב החמתמ
 רשפא הלש רתאבו ,םיתב לש
 תוינכותבו תונומתב תוזחל
 .םהמ תורשע המכ לש תוטרופמ

 םיעדוי) םיצופישב עגרכ יוצמ
 ןיא דחא ףאל ,ליחתמ הז יתמ

 אוה .(רמגיי הז יתמ גשומ

 ,עוצקמה ישנאל סנמא דעוימ

 םילוכי םיליגר םישנא םג ךא

 ,יבשת הענ 1/1
 התיה ,"הנונ" וישכע
 ינפל רוע תילאוטריו
 רתאה .גשומה תא ואיצמהש
 רישעו שומישל חונ
 תינויח היצמרופניאב
 תונומת ,תובתכ ,תועפוה)
 רשפא .(אל המו תוינפשוח
 ,ראוד חולשל ,םיריש עומשל
 רתא .הרוק המ תעדל ללכבו
 ומכ שממ ,אילפהל בצועמ
 .יבשת
 תו3//:1ש ועו .תסתה 01

 וסנת לא :הצע .ןיינע וב אוצמל

 ךרד םינושה םירוזאל עיגהל
 ןוצר הל שי) רתאה תפמ
 לש יזכרמה קלחל ושלג .(הלשמ

 .םשמ וטוונו ףדה
 .אשז 1ת66א-ה לא תשגל ץלמומ

 תורוקמל םירשק תורשע םש שי

 וןויד תוצובקל ,ערימ

 ,רקחמ ינוכמל ,תואטיסרבינואל

 תורבחל ,םייעוצקמ םינוגראל

 רבסה םע םכור ,םיטקיורפלו

 תוערוה ,םירמאמ טעמ .רצק
 םירפס תרוקיבו תוינכרע

 םא וע קוגח 6:-ב םיאצמנ

 תוארל ולכות ,וידרוטסל ושגת

 ךיאו ינברוא רפכ םיננכתמ ךיא
 יפכ) הקיתעה אמור התארנ
 טסווקה קחשמ רובע הננכותש

 / ,(5.0.ף.) שרחה

 םניא רתאב םירוזאה ראש

 תחטבומה הרוחסה תא םיקפסמ

 יוכיס שי ךא ,םהל המדקהב

 ומע איביש בורק יונישל

 לע תורוקיב ,םימורופ

 תואצמהו םישודיח ,םיטקיורפ

 תונכותל ןוכדעו הכימת יצבקו

 תויהל רמייתמ רתאה .6גמ

 ,תמאב אוהש הממ רתוי הברה

 בזכא אל רוקמ אוה ךא

 ראוני) תיסחי ןכרועמ ,םירשקל

 .בוט ןוצר ןומה םעו ריהמ ,(7

 1 100:// טלר .ק19תת 61.60

 ,שדוחה תינכותב תופצל רשפא
 ולדוג יפל תוינכות שפחל

 וא ,םכיתומולח תיב לש ונונגסו

 םינושה םיתכה ןיב טוונל םתס

 קר היהי אל יכבה .תוכבלו

 םינתינ םניאש תומולח ללגב

 ןונגסה בקע םג אלא ,שומימל

 קלח לש ישטיק ךכזלכה

 .םיתבהמ
 תופצל ןתינ ,םיתב רבלמ

 םייטרפ םינוינח לש םיבוציעב

 ,תוינוכמ () שמח דע םייתשל

 לבקל תוסנלו תולאש לואשל

 "ברה תא וא תוטרופמ תוינכות

 ימד תרומת ,הרבחה לש רכמ

 םהש רחאמ .דבלב חולשמ

 הזס הושפע [!סוה6 |

 ןופצב קר םיחולשמ םיעצבמ

 דואמ תויהל וכרטצת ,הקירמא

 רתאה .םייניצר דואמו םידמחנ

 הקיפרג םע ,תואצמתהל טושפ

 תואבומ תוינכותהמ קלח) הריבס

 (קיפסמ לורג הרימזהנקב

 .תחבושמ תיאקירמא הרוחסו
 תוזק://שוש

 !זהתס[ו.6ס חב / הו

 םג םיבושיי
 סרה אלל
 לש טלחומ
 .הביבסה
 תועצמאב
 םיאצוי רתאה
 תובוחרב לויטל
 םיקרוב ,ריעה
 תוינכותה תא
 ,תונושה
 ירתאב םירקבמ
 היינבה
 םינכרעתמו
 תומדקתהב

 רשפא ,רוזעל וצרת םא .םהב

 תנרסל רתאה ךרד םשריהל

 השימח תכשמנה הדובע
 תא םידמול הבו ,תועובש
 התוא םימשיימו הירואיתה
 ישנא תויהל םיבייח אל) חטשב

 .(עוצקמ
 תונמוא תואנדס :רתאב דוע

 לע ערימ ,תוברת תויוליעפו

 לע עדימ ,ותרותו ריעה דסיימ

 תנמזה ,םיכרדומ םירויס
 םירושקה םיאשונו הניל תומוקמ

 תונו ריהמ רתאה .טקיורפל

 ,תקפואמ הקיפרג םע ,טווינל

 הלוכתו המישרמ תונומת תוכיא

 ,רתאה לש וקלח .תישומיש

 .היינבב אצמנ ,רברפה ומכ שממ
 תוזק://\עועוא .הז005הת1גסז

 רבעמ רשפאמש ,ץראב וגוסמ ןושארה רתאה מ לבק
 ףקותל תסנכנה ,הסילופ לש תיתימא השיכר םג עדימ תלבקל

 לע םיצוחל םתא םא לבא ,םימעפל השק תצק השיגה .דימ

 .םכליבשב השק אל רבד םוש - חוטיב

 תוזק:// וצר התו

 לע תעדל םתיצרש המ לכמ רתוי הברה 83 א
 לש תונומת ליכמ אוה ךא ,היינכב ןיירע רתאה בור .חישמה

 תמוצב ןבל רומח) חטשהמ םינוכדע ,תובושתו תולאש ,ריתעה

 .םינודיחו םיקתרמ םירופיס ובו םידליל דחוימ רתאו ,(תולילג

 .תישמ םג הארנכ היהי ףוסב .הקיסומ םג היהת טעמ דוע

 תהזזןכ:// רעש .חוה]1]1180.סזש

 תרבח הזירכמ ,"תוירקמ הניא תויחמומ" 133 ל ךויצ

 ןימזהל וצרת םא ,ןכאו .מ"עב תוכרעמו םימ תסדנהל ןוליא

 .ירקמ היהי אל הזש ופירעת ,יזוק'ג וא הנואס ,הכירב התיבה

 .אל הז ישומיש
 וזזק://שושוא 6

 תארקל לבא ,שדח רתא אל אה הזה
 תוארלו רקבל הווש סראמב 24-ב ךרעייש סקטה

 תונעל ,םינושמו םינוש םיטרפ ררבל ,ימ דגנ ימ

 םא .םמעשמו ישטיק ברעל ןנוכתהלו תודיח לע

 לטסירק יליבל תוחידב עיצהל םג רשפא ,םיצור

 .סקטה תא שיגיש קינדונה

 תזזק://ועושוע.050ה--601

 רחכמב רבודמ .תירבעב תויולג חולשמ "רב
 רימת אל לבא ,תוחלצומ שממ אל תויולגבו לודג שממ אל

 .םיינררב ךכ לכ תויהל םיחרכומ

 תוזק:// רוש .התר61.60-11/ 810 סח 61.1הזה]

 רתאה .םירתא הנובו רייאמ ,בצעמ אוה םואב לאגי

 רתויה רחא .הנבש םירתאל םירושיק ליכמו יטפמיס ולש

 יוצר ,ילארשיה םיננוחמה זכרמל רתאה אוה םהב םירמחנ

 .(םואב לצא םירושיקה) םשל ץופקל

 1וז!ק://ועוש.1תוסתלה 26.60.11/ להט

 תוברתל ןואיזומה לש רתאה בחרמב םיבלתשמ

 בצועמ רתא .(הב יזכרמ ךבדנ אוה טנרטניאהש) םיאודבה

 ,רומיל תוינכות ,םירמאמ ליכמו ידמל תיחרזמ הרוצב

 םג שי .םיטנרוטס לש רמג תודוכעו םינוטרס ,ןולימ ,םימוליצ

 ליכמה יללכ םיגשומ ןולימו ,םיאודבה אשונב ןויד תוצובק

 .לוק תומיגד

 תתזוקי// עושר .181ם ת61.60.11/10810ח

 ₪ םיבלכה רתא 85" ה

 תא םינווכמ .רוביצה תושרל רימעמ אוהש תונומתה ץבוק תא ביחרה ינסיר לש רתאה = 8))'בצ פד

 זנגו םיבלכ ,ןידאלא םע םידליל העיבצ םובלא הנה !פוהו הספרה תדוקפ םיחלוש ,"ןבל-רוחש" לע תספדמה

 .ןייטשריופ ןרהאל הדות .עגרה ירוביג ראשו םיב

 ת1ק://צואש .61חט סו

 רמ הפיא רוכזל םיכירצו ,רות לכב םיפלק ינש םיכפוה :יסאלקה ןורכיזה קחשמ = "73% לש ורביזה

 וא ןתוא רוכזל רתוי לק םאה .דרופורק ירניס לש םימוליצ םה תונומתה לכש אוה ןאכ לדבהה .ףלק לכ חב

 .יקסרווס באויל הדות ?זכרתהל רתוי השק אמש

 רוז :/ / שואו ,₪8080.00ת1/ שת 60 תה

 .פמיס יי'ג וא ,הנורמל הדוצה תא םינשמו תוילאוטריו ףורגא תופפכ םיחקול = '0'רבלפה תא תמה

 .ןורדק ליגל הדות .גוטטאיאגטט םדוק דירוהל ךירצ .םיאונש םיאטירבלס ראשו סטייג ליב ,גנילפס ירוט ,ןוס

 תוזקי//51טק 51.

 "ה" הרוביגה תא הנכמה ,שורב לאיראל הרות .שדח הצרעה רתא שי הל םג ,ןכ ,ןכ = אקסולג הריפוא

 ."לארשי תודלותב רתויב החילצמ יתלבה תרמז

 11 ןק:// צא .סב גת 0 שס / 560/00 01/0 קוו

 רסרבינואהמ הרשל הרות ךסמ רמוש וליפא שי .י'צניוהר ודרנואלל הנווכה ,ןכ = 1133]אל לע לכה

 .תירבעה הט

 רו 1זק:// חרש חה לטתפ 01 סנה /1.00/ 15/1000 10-]גות]

 םיבלכ ,םיכוריש .ןושארה ילארשיה

 ,םירנירטו ,ןחה חופיטל םיפיט ,םירובא

 לש ישיאה ורוט ,םיבלכל םיפטרמש

 ףלאמה לש בל ערוק רוטו ,פי'ג בלכה

 ו[יידע קיר רתאה בור .ןמקב ירוא

 .היצמרופניאל םיעוושמ םירסיימהו

 1ווו:/ /וצ וש א1הטזחב.60,]

 תרבח לש סקפה ןותיע ,"תושרחה רקיע" לת ןרקיעו

 ץפוה התע רעש ,ןותיעה .תשרה לע הלוע ,"תרושקת ןרוד"

 .טנרטניאו היגולונכט יניינעב תועידי ליכמ ,םייונמ 700-ל

 .ןיינעב שממש ימל

 1ו1ןכ/ / ואיור. סזה 0011/11.

 ילארשיה טנרטניאה ןיזגמ לש ינשה ןויליגה ףרועה רבד

 תקהל .(תמאב ונ) ילאוטריווה םירפסה ףרמ לע וישכע אצמנ

 קרו ךא עיפויש ריש ,ןיזגמה ךרד שדח ריש הררחיש סופיטבא

 ,ןטפקה לע םג םש בותכ ."הילצרה" ול םיארוקו ,תשרה לע

 .ביגהלמ םיעונמ ונחנא לבא

 111105// שואו

 -- וו
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 םירכמנה םיקחשמה תשמח

 ו"גאמ" תויונחה תשרב

 :סראמב 9-ל 2 ןיבש עובשב

 יזארימ < ₪60 וש .1

 , 229 /וריחמ .(גאב :הצפה)

 .םילקש

 'זארימ - אוג\ 97 2

 229 :היחמ .(גאב :הצפה)

 .םילקש
 גאב - הגעוזוהה .3

 169 :היחמ .םטסיסיטלומ

 .םילקש
 :!הצפה) 'זארימ -- ווג 97 .4

 .םילקש 229 :ריחמ .וגאב

 :תצפה) 'זארימ 120010 .5

 .םילקש 219 :ריחמ .(גאב
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 . ריחממ 50% ךוטחת

 ימע -\ב רוכב ץיב\םרבא

 .."אות8540מ" לש תונורכזה תשיכרב ןוה ךל וכסחיש םיבושח םיפיט השימח

 .ןרצ'ה תורדגה לש היצזימיטפוא ₪  .ןרציה ריתממ תותפ 5%

 .ךל ש ראי התרסה ה כת הל אומ2:ו/0ם-ב ןורכזה תשיכר

 תכן מ 90 ת ן 0% 6 הרכה הכ לכ ל תור חת א

 .םיגשתמל יפקיה דויצו תונווכזל םלועב תוליבומה תוובתה תגיצנ ."הגת" 7 ו
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